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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1552. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

служба во Армијата на Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 април 2012 година. 
  
 Бр. 07- 2168/1                                Претседател 

30 април  2012 година            на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА 
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за служба во Армијата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија” број 36/10, 23/11, 47/11 и 148/11), во членот 33 
став (1) алинеја 4 сврзникот „и“ се заменува со точка. 

Алинејата 5 се брише. 
 

Член 2 
 Во членот 36 алинејата 3 се менува и гласи: 
„- да не е постар од 25 години на денот на завршу-

вањето на огласот за прием на професионални војни-
ци;“. 

 
Член 3 

Во членовите 40 став (3) и 43 став (2) бројот „38“  
се заменува со бројот „45“. 

 
Член 4 

Во членот 44 ставовите (6) и (7) се менуваат и гла-
сат: 

„(6) Со професионалните војници кои по престано-
кот на службата во Армијата, заради навршени 45 го-
дини возраст се преведени во активната резерва, дого-
ворот од ставот (1) на овој член се склучува до навршу-
вање на 50 години возраст. 

(7) За времетраење на договорот од ставот (6) на 
овој член, висината на месечниот надоместок изнесува 
40% од просечно исплатената нето-плата по вработен 
во Република Македонија за претходната година, неза-
висно од тоа дали се во работен однос или се неврабо-
тени лица.“ 

Член 5 
Во членот 153 став (1) по зборовите: „припадници 

на специјални единици“ се става запирка и се додаваат 
зборовите: „наставно-научен, наставен и соработнички 
персонал на Воената академија“. 

Во ставот (2) бројот „800“ се заменува со бројот 
„1300“. 

 
Член 6 

Во членовите 197 став (3) и 215 став (1) бројот „38“ 
се заменува со бројот „45“. 

 
Член 7 

Постојните професионални војници на кои до денот 
на влегувањето во сила на овој закон им престанува ра-
ботниот однос поради истекување на договорот за ра-
бота заради навршени 38 години возраст, продолжува-
ат со работа до навршени 45 години возраст, за што се 
склучува нов договор. 

 
Член 8 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за служба во Армијата на Ре-
публика Македонија. 

 
Член  9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHERBIM NË 
ARMATEN E REPUBLIKES SË MAQEDONISE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sherbim në Armaten e Republikes së Ma-

qedonise ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" 
numer 36/10, 23/11, 47/11 dhe 148/11), në nenin 33 para-
grafi (1) alineja 4 lidheza "dhe" zevendesohet me pike. 

Alineja 5 shlyhet. 
 

Neni 2 
 Në nenin 36 alineja 3 ndryshohet si vijon: 
"- të mos jete më i vjeter se 25 vjet në diten e perfundi-

mit të konkursit për pranim të ushtareve profesioniste;". 
 

Neni 3 
Në nenet 40 paragrafi (3) dhe 43 paragrafi (2) numri 

"38" zevendesohet me numrin "45". 
 

Neni 4 
Në nenin 44 paragrafet (6) dhe (7) ndryshohen si vijoj-

ne: 
"(6) Me ushtaret profesioniste të cilet pas nderprerjes së 

sherbimit në Armate, për shkak të mbushjes së moshes 45 
vjecare kalojne në rezerve aktive, marreveshja nga paragra-
fi (1) i ketij neni lidhet deri në mbushjen e moshes 50 vje-
care. 
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(7) Për kohezgjatjen e marreveshjes nga paragrafi (6) i 
ketij neni, lartesia e kompensimit mujor arrin 40% të rro-
ges së paguar mesatare neto për të punesuar në Republiken 
e Maqedonise për vitin paraprak, pavaresisht nese jane në 
marredhenie pune ose jane persona të papunesuar." 

 
Neni 5 

Në nenin 153 paragrafi (1) pas fjaleve: "pjesetareve të 
njesive speciale" vihet presje dhe shtohen fjalet: "personelit 
mesimor shkencor, mesimor dhe të bashkepunetoreve të 
Akademise Ushtarake". 

Në paragrafin (2) numri "800" zevendesohet me nu-
mrin "1 300". 

 
Neni 6 

Në nenet 197 paragrafi (3) dhe 215 paragrafi (1) numri 
"38" zevendesohet me numrin "45". 

 
Neni 7 

Ushtaret ekzistues profesioniste të cileve deri në diten e 
hyrjes në fuqi të ketij ligji, u nderpritet marredhenia e pu-
nes për shkak të skadimit të marreveshjes së punes për 
shkak të mbushjes së moshes 38 vjecare, e vazhdojne pu-
nen deri në mbushjen e moshes 45 vjecare, për cfare lidhet 
marreveshje e re. 

 
Neni 8 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për Sherbim në Armaten e Republikes së Maqe-
donise. 

  
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
1553. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за квалитетот на земјоделските произво-
ди, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 30 април 2012 година. 

  
 Бр. 07- 2169/1                                Претседател 

30 април  2012 година            на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

 
Член 1 

Во Законот за квалитет на земјоделските производи 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
140/10 и 53/11), во членот  2 точка 16 по зборот „произ-
води“ се додаваат зборовите: „од растително потекло и 
Агенцијата за храна и ветеринарство ја спроведува за 
потврдување на усогласеноста со прописите за квали-
тет на земјоделските производи од животинско потек-
ло“. 

 
Член 2 

Во членот 3 алинеја 4 зборовите: „традиционална 
посебност" се заменуваат со зборовите: „гарантиран 
традиционален специјалитет“.  

  
Член 3 

По членот  3 се додава нов член 3-а, кој гласи: 
 

“Член 3-а 
(Супсидијарна примена на Законот) 

 
(1) Во постапката за издавање на решенија ќе се 

применува Законот за општата управна постапка, до-
колку со овој закон поинаку не е уредено. 

(2) Во постапката за вршење на инспекциски надзор 
ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекци-
ски надзор и одредбите на Законот за безбедност на 
храна доколку со овој закон поинаку не е уредено.” 

 
Член 4 

Во текстот на Законот зборовите: „Управата за ве-
теринарство” се заменуваат со зборовите: „Агенцијата 
за храна и ветеринарство”. 

 
Член 5 

Во текстот на Законот зборовите: „државниот инс-
пекторат за земјоделство” се заменуваат со зборовите: 
„надлежниот инспектор од Државниот инспекторат за 
земјоделство”. 

 
Член 6 

Во членот 7 ставот (1)  се менува и гласи: 
„Во промет се ставаат лупени и нелупени жита и 

ориз кои исполнуваат минимални услови за квалитет 
по однос на ботаничката припадност, органолептички 
својства, количина и вид на примеси, количина на во-
да, хектолитарска маса и присуство на штетници.“ 

Во ставот (2) по зборот „протеини“ се става запирка 
и се додаваат зборовите: „хектолитарската маса, содр-
жината на примеси“.  

 
Член 7 

Во членот 17 ставот (4) се менува и гласи: 
„Видовите на храна за животни која се става во 

промет, стандардите за квалитет, дозволените количи-
ни на додатоци во храната за животни, начинот на па-
кување, означување, транспорт и складирање, ги про-
пишува министерот.“  
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Член 8 
По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи: 
 

„Член 23-а 
(Потполна крмна смеса) 

 
(1) Потполна крмна смеса е мешана храна за живот-

ни која со својот состав во потполност ги задоволува 
потребите во исхраната за дневен оброк.  

(2) Храната за животни од ставот (1) на овој член 
треба да ги исполнува  стандардите за квалитет пропи-
шани во членот 17 став (4) од овој закон.“ 

 
Член 9 

Во членот 24 ставот (1)  се менува и гласи: 
„Дополнителна крмна смеса е мешана храна за жи-

вотни со висока содржина на одредени состојки која по 
својот состав ги задоволува потребите во исхраната за 
дневен оброк само ако се користи во комбинација со 
друга храна за животни.“  

Во ставот (2) зборовите: „Додатоците на храната“ 
се заменуваат со зборовите: „Дополнителните крмни 
смеси“. 

 
Член 10 

Во членот 32 став (1) во воведната реченица зборо-
вите: „став (3)“ се заменуваат со зборовите: „став (4)“.   

 
Член 11 

По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи: 
 

„Член 47-а 
(Претпакувано месо од живина) 

 
(1) Претпакуваното месо од живина наменето за па-

зар е со неменлива номинална маса (тежина) утврдена 
од страна на пакувачот која не е помала од 5 г и пого-
лема од 10 кг.  

(2) На секое претпакување на месо од живина треба 
да е наведена утврдената номинална тежина. 

(3) Претпакуваното месо од живина може да содр-
жи еден цел труп или еден или повеќе исти конфекцио-
нирани делови од труп од ист вид живина.“  

 
Член 12 

По членот 48 се додава  нов член 48-а, кој гласи: 
 

„Член 48-а 
(Класирање на претпакуваното месо од живина) 
(1) Претпакуваното замрзнато или брзо замрзнато 

месо од живина според номиналната тежина се класира 
како: 

а) за цели трупови: 
- помали од 1.100 g, во класи по 50 g, 
- од 1.100 до 2.400 g, во класи по 100 g и 
- над 2.400 g, во класи по 200 g и 
б) за конфекционирани делови од труп: 
- помали од 1.100 g, во класи по 50 g и 
- над 1.100 g, во класи по 100 g.“ 
 

Член 13 
Во членот 50 став (6) по зборовите: „означена на 

пакувањата“ се додаваат зборовите: „или кога поради 
технички причини не е можно да се изврши означува-
ње на скршени или нечисти јајца“. 

Член 14 
Во членот 54 став (2) алинеја 1 зборовите: „Законот 

за ветеринарно јавно здравство“ се заменуваат со збо-
ровите: „прописите од областа на безбедноста на хра-
на“. 

Во ставот (2)  алинеја 3 зборовите: „членот 44“ се 
заменуваат со зборовите: „членот 45“. 

Во ставот (6) алинеја 1 зборовите: „Законот за вете-
ринарно јавно здравство“ се заменуваат со зборовите: 
„прописите од областа на безбедност на храната“. 

       
Член 15 

Во членот 55 став (2) зборовите: „членот 45“ се за-
менуваат со зборовите: „членот 46“. 

 
Член 16 

Во членот 62   став (1) зборовите: „член 46“ се заме-
нуваат со зборовите: „членот 47“. 

Во ставот (3) алинеја 1 зборовите: „став (1)“ се за-
менуваат со зборовите: „став (3)“, а во алинејата 2 збо-
ровите: „член 46“ се заменуваат со зборовите: „членот 
47“. 

Во ставот (5) алинеја 1 зборовите: „став (1)“ се за-
менуваат со зборовите: „став (3)“, во алинејата 3 зборо-
вите: „член 46“ се заменуваат со зборовите: „членот 
47“, а по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гла-
си:  

„ - утврдената номинална тежина“. 
 

Член 17 
Во членот 73 по ставот (5) се додава нов став (6), 

кој гласи: 
„(6) Начинот на изведување на инспекциска кон-

трола на квалитетот на препакувано месо од живина го 
пропишува министерот.“ 

 
Член 18 

Во членот 74 став (2) зборот „три“ се заменува со 
зборот „два“. 

  
Член 19 

По членот 74 се додаваат три нови члена 74-а, 74-б 
и 74-в, кои гласат: 

 
„Член 74-a 

(Контрола на квалитет на јајца и месо од живина, 
анализа и суперанализа на примероци) 

 
(1) За контрола на квалитетот на јајца и месо од жи-

вина кои се ставаат во промет се врши анализа и супе-
ранализа.  

(2) Контрола на квалитетот на јајца и месо од живи-
на врши Агенцијата за храна и ветеринарство.  

(3) Анализа и суперанализа се врши на земени при-
мероци во овластени лаборатории. Суперанализа се вр-
ши по приговор на резултатите од анализата поднесен 
од  операторот кој не е задоволен од резултатите од 
анализа. 

(4) Лабораториите од ставот (3) на овој член ги ов-
ластува министерот, доколку  ги исполнуваат следниве 
услови:                
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- да има вработено најмалку две лица со високо обра-
зование  од областа на хемиските, технолошките, био-
технолошките, биохемиските, ветеринарните или земјо-
делските науки со најмалку двегодишно искуство во об-
ластите за изведување на лабораториските анализи, 

- располагаат со соодветни простори и опрема за 
вршење на анализи  и 

- да се акредитирани од страна на Институтот за 
акредитација на Република Македонија за пропишани 
методи за вршење на анализи. 

(5) Поблиските услови од ставот (4) алинеја 2 на 
овој член ги пропишува министерот.  

Член 74-б 
(Решение за овластување) 

 
(1) За овластувањето од членот 74-а став (4) од овој 

закон министерот издава решение.  
(2) За добивање на решението од ставот (1) на овој 

член лабораториите поднесуваат барање за овластување 
кое во прилог ги содржи доказите за исполнување на ус-
ловите утврдени во членот 74-а став (4) од овој закон.  

(3) Министерството во рок од 30 дена од денот на 
поднесувањето на барањето за издавање на овластува-
ње од членот 74-а од овој закон,  донесува  решение  со  
кое  одлучува  по  барањето  за  издавање  на  решение  
за овластувањето од членот 74-а став (4)  од овој закон.  

(4) Доколку Министерството не донесе решение за  
овластување од членот  74-а од овој закон, односно не 
донесе решение за одбивање на барањето   во рокот од 
ставот (3) на овој член, подносителот на барањето има 
право во рок од три работни дена од истекот на тој рок 
да поднесе барање до писарницата на министерот за 
донесување на решение по поднесеното барање.  

(5) Формата и содржината на барањето од ставови-
те (2) и (4) на овој член ги пропишува министерот.  

(6) Кон барањето за донесување на решението за 
овластувањето од членот 74-а став (4) од овој закон, 
подносителот на барањето доставува и копија од бара-
њето од ставот (2) на овој член. 

(7) Министерот е должен   во рок од пет работни 
дена   од денот на приемот на барањето од ставот (4) на 
овој член да донесе решение со кое барањето за издава-
ње на решение за овластувањето од членот 74-а став 
(4)  од овој закон  е  уважено  или  одбиено.  Доколку  
министерот нема писарница, барањето се поднесува во 
писарницата на седиштето на Министерството.  

(8)  Доколку  министерот  не  донесе решение во 
рокот од ставот (7) на овој член,   подносителот на ба-
рањето   може да го извести Државниот управен инспе-
кторат во рок од пет работни дена.  

(9) Државниот управен инспекторат е должен во 
рок од десет дена од денот на приемот на известување-
то од ставот (8) на овој член   да изврши надзор во Ми-
нистерството дали е спроведена постапката согласно со 
закон и во рок од три работни дена од денот на изврше-
ниот надзор да го информира подносителот на барање-
то за преземените активности.  

(10) Инспекторот од Државниот управен инспекто-
рат по извршениот надзор согласно со закон донесува 
решение со кое го задолжува министерот во рок од де-
сет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да 
го уважи  или  одбие  барањето  и  да  го  извести  инс-
пекторот  за  донесениот  акт.  Кон известувањето се 
доставува копија од актот со кој одлучил по поднесе-
ното барање.  

(11) Доколку министерот не одлучи во рокот  од  
ставот (10)  на  овој  член,  инспекторот  ќе  поднесе  
барање  за  поведување прекршочна постапка за прекр-
шок утврден во Законот за управната инспекција и ќе 
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој 
министерот ќе одлучи по поднесеното барање за што 
во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот 
акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со 
кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во 
рок од три работни дена го информира подносителот 
на барањето за преземените активности.  

(12) Доколку министерот не одлучи и во дополни-
телниот рок од ставот (11) на овој член, инспекторот во 
рок од три работни дена ќе  поднесе  пријава  до  над-
лежниот  јавен  обвинител  и  во  тој  рок  ќе  го  ин-
формира подносителот на барањето за преземените 
активности.  

(13) Доколку инспекторот не постапи по известува-
њето од ставот  (8) на овој член, подносителот на бара-
њето во рок од пет работни дена има право да поднесе 
приговор до писарницата на директорот на Државниот 
управен инспекторат. Доколку директорот нема писар-
ница, барањето се поднесува во писарницата на седи-
штето на Државниот управен инспекторат.  

(14) Директорот на Државниот управен инспекто-
рат е должен во рок од три работни дена  да  го  разгле-
да  приговорот  од  ставот  (13)  на  овој  член  и  докол-
ку утврди дека инспекторот не постапил по известува-
њето од подносителот на барањето од ставовите (8) и 
(10) на овој член и/или не поднесе пријава согласно со 
ставовите (11) и (12) на овој член, директорот  на  Др-
жавниот  управен  инспекторат  ќе  поднесе  барање  за  
поведување прекршочна  постапка  за  прекршок  утвр-
ден  со  Законот  за  управната  инспекција за инспекто-
рот и ќе определи дополнителен рок од пет работни де-
на во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерс-
твото дали е спроведена постапката согласно со закон 
и во рок од три работни дена од денот на извршениот  
надзор  да  го  информира  подносителот  на  барањето  
за  преземените активности.  

(15) Доколку инспекторот на постапи и во дополни-
телниот рок од ставот (14) на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените активности.  

(16) Во  случајот  од  ставот (15)  на  овој  член  ди-
ректорот  на  Државниот  управен инспекторат веднаш, 
а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг 
инспектор да го спроведе надзорот веднаш.  

(17) Во  случаите  од  ставот  (16)  на  овој  член  
директорот  на  Државниот  управен инспекторат во 
рок од три работни дена ќе го информира подносите-
лот на барањето за преземените активности.  

(18) Доколку директорот на Државниот управен 
инспекторат не постапи согласно со ставот (14)  на  
овој  член,  подносителот  на  барањето  може  да  под-
несе  пријава  до надлежниот јавен обвинител во рок од 
осум работни дена.  

(19) Доколку министерот не одлучи во рок од ста-
вот (12) на овој член, подносителот на барањето може 
да поведе управен спор пред надлежниот суд.  

(20) По објавувањето на подзаконските акти од ста-
вот (5)   на овој член во „Службен весник  на  Републи-
ка  Македонија“,  истите  се  објавуваат  на  веб  стра-
ницата  на Министерството. 
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(21) Решението за овластување од ставот  (1) на 
овој член се објавува во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

(22) Министерот со решение ќе го одземе овласту-
вањето од овластените лаборатории за вршење на ана-
лизи и суперанализи за кои ќе се утврди дека престана-
ле да ги исполнуваат условите предвидени во членот 
74-а став (4)  од овој закон.  

(23) Против решението од ставот (22) на овој член 
овластената лабараторијата може во рок од 15 дена од 
денот на приемот на решението да поднесе жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна постап-
ка и постапка од работен однос во втор степен. 

 
Член 74-в 

(Приговор на резултатите од анализата) 
 
(1) При вршење контрола, начин на известување и 

роковите за доставување  на резултатите од извршени-
те анализи и доставувањето на приговорот се примену-
ваат прописите од областа на ветеринарното здравство. 

(2) Трошоците за анализа на јајца и месо од живина 
се на товар на производителите и преработувачките ка-
пацитети. 

(3) По добивањето на резултатите, производителот 
и/или преработувачкиот капацитет во рок од 24 часа по 
приемот на резултатите може да поднесе приговор до 
овластена лабораторија за суперанализа доколку не е 
задоволен со резултатите од анализата. 

(4) Трошоците за суперанализата се на товар на 
операторот, доколку  добиените резултати соодвеству-
ваат со резултатите од анализата. Во случај кога добие-
ните резултати од суперанализата отстапуваат од ре-
зултатите од анализата, трошоците за суперанализата 
ги сноси овластената лабораторија за анализа. 

(5) Резултатите од суперанализата се конечни.“ 
 

Член 20 
Во членот 78 став (3) зборот „пет“ се заменува со 

зборот „шест“, а  по зборот „класи“ се додава  класата 
„Ѕ“. 

Во ставот (4) зборот „пет“  се заменува со зборот 
„шест“. 

 
Член 21 

Насловот на членот 81 се менува и гласи: „(Катего-
рии на месо од говеда)”. 

Во ставот (1) во воведната реченица зборот „класи-
фицира” се заменува со зборот „категоризира”. 

Во алинеите 1 и 2 зборот „класата” се заменува со 
зборот „категоријата”. 

Во алинејата 3 зборот „класите” се заменува со збо-
рот „категориите”. 

 
Член 22 

Во членот 83 став (6) по зборовите: „на испитот” се 
додаваат зборовите: „за класификатори”. 

 
Член 23 

Во членот 88 став (3) зборовите: „од ставот (2) на 
овој член” се заменуваат со зборовите: „за известување 
за резултатите од класификацијата на труповите”. 

 
Член 24 

Во членот 111 став (3) алинејата 6 се брише. 
 

Член 25 
Во членот 126  ставот (4) се менува и гласи: 
„Трошоците за класирање на суровото млеко се во 

висина на стварно направените трошоци за нивното зе-
мање и анализирање и се на товар на производителите, 
преработувачките капацитети на млеко и од Буџетот на 

Република Македонија во годишните програми за фи-
нансиска поддршка во земјоделството и руралниот раз-
вој со учество во висина од една третина од трошоците 
на секоја вклучена страна." 

 
Член 26 

Во членот 135 став (1) зборовите: „три дена од де-
нот на добивањето на резултатите од oвластената лабо-
раторија“ се бришат. 

 
Член 27 

Во  членот 141 ставови (1) и (2) зборовите: „наме-
нети за хумана исхрана" се бришат. 

Ставот  (5) се менува и гласи: 
„Одредбите од членовите 142, 144, 147, 148, 149, 

150, 151, 152, 153, 154 и 156  од овој закон се примену-
ваат и за вино, доколку поинаку не е уредено со Зако-
нот за вино.“ 

 
Член 28 

Во членот 142 став (1) алинеја 1 по сврзникот „или“ 
се додаваат зборовите: „во исклучителни случаи“. 

Во алинејата 3 сврзникот „или“ се брише. 
Ставот (4) се менува и гласи: 
„Негеографски поими од ставот (3) на овој член мо-

же да се користат само доколку истите со долга упо-
треба во прометот станале општопознати како тради-
ционални за означување на земјоделскиот или прехран-
бениот производ.“ 

Ставовите (5) и (6) се бришат. 
 

Член 29 
Во членот 143 став (1) алинеја 3 по зборот  „произ-

водство“ запирката се брише и се додаваат сврзниците 
„и/или“. 

 
Член 30 

Во членот 145 став (2) точка 3 зборовите: „и докол-
ку е потребно дополнителни податоци кои се во сог-
ласност со условите од членот 142 став (4) од овој за-
кон“ се бришат. 

Во ставот (2) точка 5 по зборот „производство“ се 
додаваат зборовите: „вклучително и начинот на паку-
вање доколку истото задолжително се изведува во де-
финираното географско подрачје од ставот (2) точка 3 
на овој член за потребите на заштита на квалитетот и 
потеклото на производот и негова контрола“. 

 
Член 31 

Во членот 147  ставот (2) се менува и гласи: 
„Правно или физичко лице се смета за група на 

производители ако ги исполнуваат следниве услови: 
- да е единствен производител во дефинираното ге-

ографско подрачје и 
- дефинираното географско подрачје да поседува 

карактеристики по кои се разликува од соседното по-
драчје или карактеристиките на производот да се раз-
ликуваат од карактеристиките на производите кои се 
произведуваат во соседното подрачје.“  

По ставот (7)  се додаваат два нови става (8) и (9), 
кои гласат: 

„(8) Формата и содржината на елаборатот од ставот 
(4) алинеја 2 на овој член ги пропишува министерот. 

 (9) Формата и содржината на барањата од ставови-
те (4) и (5) на овој член ги пропишува министерот.“ 

 
Член 32 

Во членот 148 став (4) зборовите: „од овој закон и“ 
се заменуваат со зборовите: „приговорот од членот 
149, барањето за измена од членот 152 и барањето за 
поништување од членот 153 од овој закон во однос на“. 
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Член 33 
Во членот 149 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи:  
„(3) Заинтересираните страни се должни да доста-

ват информација до  Министерството за постапката за 
постигнување спогодба.“ 

Ставот (3) станува став (4). 
По ставот (4) кој станува став (5) се додава нов став 

(6), кој гласи: 
„(6) Образецот за поднесување на приговор од ста-

вот (1) на овој член и образецот за доставување на ин-
формација од спогодбената постапка од ставот (3) на 
овој член ги пропишува министерот.“  

Член 34 
Во членот 152 став (1) алинеја 1 по зборот „измени“ 

се додаваат зборовите:    „содржината на елаборатот“. 
Во ставот (8) зборот „барање“ се заменува со зборо-

вите: „барањето и формата и содржината на образецот 
на барањето“.  

Член 35 
Во членот 153 ставот (1) се менува и гласи: 
„Доколку, по поднесено барање за поништување на 

решение за регистрација на заинтересирано правно или 
физичко лице, се утврди дека производството на земјо-
делскиот или прехранбениот производ не е во соглас-
ност со условите наведени во елаборатот или специфи-
кацијата, министерот на предлог на Комисијата од чле-
нот 148 од овој закон, донесува решение за бришење на 
субјектот од соодветниот регистар од членот 151 став 
(2)  од овој закон.“ 

По ставот (1) се додаваат пет нови става (2), (3), (4), 
(5) и (6), кои гласат: 

„(2) Доколку по поднесено барање за поништување 
на решение за регистрација на заинтересирано правно 
или физичко лице, се утврди дека заштитениот назив е 
регистриран спротивно од членот 144 од овој закон, 
министерот на предлог на Комисијата од членот 148 од 
овој закон донесува решение за поништување на реше-
нието од членот 150 став (1) од овој закон. 

(3) Формата, содржината и начинот на поднесување 
на барањето од ставовите (1) и (2) на овој член ги про-
пишува министерот. 

(4) Во постапката за донесување на решение од ста-
вовите (1) и (2)  на овој член се применуваат одредбите 
од членовите 147 и 149 од овој закон. 

(5) Против решенијата од ставовите (1) и (2) на овој 
член е дозволена жалба до Државната комисијата за  
одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен. 

(6) Решенијата од ставовите (1) и (2) на овој член се 
објавуваат во „Службен весник на Република Македо-
нија“ и на веб страницата на Министерството.“ 

Ставовите (2) и (3) се бришат.  
Член 36 

Во членот 157 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

„(2) Државниот завод за индустриска сопственост  
по службена должност  од Министерството  треба  да 
обезбеди дека за земјоделскиот или прехранбениот 
производ за кој е поднесено барање за трговска марка 
не е претходно поднесено барање,  односно истиот не е 
регистриран за ознака на потекло, географска ознака 
или ознака за гарантиран традиционален специјали-
тет.“   

Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 37 
Во членот 158 став (1) точката на крајот се замену-

ва со запирка и се додаваат зборовите: „како и врз ос-
нова на поднесено барање за заштита согласно со про-
писите на земјата во која се врши заштитата". 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Ознаките на потекло, географските ознаки и оз-

наките за гарантиран традиционален специјалитет мо-
жат да се заштитат во Република Македонија од страна 
на трети земји врз основа на билатерални договори за 
заемна заштита или меѓународни договори кои се рати-
фикувани од Република Македонија, како и врз основа 
на поднесено барање за заштита согласно со овој за-
кон." 

Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 38 
Во членот 159 став (7) по зборот „Унија“ се додава-

ат зборовите: „во пишана и електронска форма". 
 

Член 39 
Во членот 161 ставот (1) се менува и гласи: 
„Контрола на соодветноста на производот кој е за-

штитен со ознака на потекло, географска ознака и озна-
ка за гарантиран традиционален специјалитет со елабо-
ратот од членот 145 од овој закон и спецификацијата 
од членот 146 од овој закон, по регистрацијата на озна-
ката од членот 150 од овој закон, ја спроведуваат вери-
фикациските тела од членот 162 став (3) од овој закон 
и органот од членот 163 став (4) од овој закон." 

 
Член 40 

Во членот 162  став (1) зборот „пред" се заменува 
со зборот „по". 

 
Член 41 

Во членот 163 став (4) зборовите:  „наменети за ху-
мана исхрана" се бришат. 

 
Член 42 

Во членот 166 по зборовите: „на Министерството” 
се става запширка и се додаваат зборовите: „односно 
на Агенцијата”. 

 
Член 43 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон.  

 
Член 44 

Одредбите од членот 19 од овој закон со кој се до-
дава членот 74-а став (4) алинеја 3 и членот 25 од овој 
закон со кој се менува членот 126 став (4) ќе  започнат 
да се применуваат од 1 јануари 2013 година. 

 
Член 45 

Овој закон влегува на сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во  „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR KUALITET TË PRODHIMEVE BUJQESORE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për kualitet të prodhimeve bujqesore (“Gaze-
ta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 140/10 dhe 
53/11), në nenin 2 pika 16 pas fjales “prodhime” shtohen 
fjalet: "me origjine bimore dhe Agjencia për Ushqim dhe 
Veterinari e kryen për vertetimin e harmonizimit me rre-
gullat për kualitet të prodhimeve bujqesore me origjine 
shtazore;".   

 
Neni 2 

Në nenin 3 alineja 4 fjalet: “vecanti tradicionale” ze-
vendesohen me fjalet: “specialitet  tradicional i garantuar”.   
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Neni 3 
Pas nenit 3 shtohet neni i ri 3-a, si vijon: 
 

"Neni 3-a 
(Zbatimi subsidiar i ligjit) 

 
(1) Në procedure për dhenien e aktvendimeve do të 

zbatohet Ligji për procedure të pergjithshme administrati-
ve, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe.   

(2) Në procedure për kryerjen e mbikeqyrjes inspektue-
se do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspe-
ktuese dhe dispozitat e Ligjit për siguri të ushqimit, nese 
me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe.”  

 
Neni 4 

Në tekstin e ligjit fjalet: “Drejtoria për Veterinari” ze-
vendesohen me fjalet: “Agjencia për Ushqim dhe Veterina-
ri".  

 
Neni 5 

Në tekstin e ligjit fjalet: “Inspektorati Shteteror i Buj-
qesise” zevendesohen me fjalet: “inspektori kompetent i 
Inspektoratit Shteteror të Bujqesise”.  

 
Neni 6 

Në nenin 7 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Në qarkullim leshohen drithera dhe oriz i qeruar dhe i 

paqeruar që i plotesojne kushtet minimale për kualitet lid-
hur me perkatesine botanike, cilesine organoleptike, sasine 
dhe llojet e perzierjeve, sasine e ujit, masen hektoliter dhe 
prezencen e demtuesve.”  

Në paragrafin (2) pas fjales “proteina” vihet presje dhe 
shtohen fjalet: “masa hektoliter, permbajtja e perzierjeve".   

 
Neni 7 

Në nenin 17 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
"Llojet e ushqimit për kafshe që leshohen në qarkullim, 

standardet për kualitet, sasite e lejuara të shtojcave në ush-
qimin për kafshe, menyren e paketimit, shenimit, transpor-
tit dhe magazinimit, i percakton ministri.”   

 
Neni 8 

Pas nenit 23 shtohet neni i ri 23-a, si vijon: 
 

"Neni 23-a 
(Perzierja e plote e tagjise) 

 
(1) Perzierja e plote e tagjise eshte ushqim i perzier për 

kafshe që me perberjen e vet plotesisht i permbush nevojat 
e ushqimit për racion ditor.   

(2) Ushqimi për kafshe nga paragrafi (1) i ketij neni du-
het t’i plotesoje standardet për kualitet, të percaktuara në 
nenin 17 paragrafi (4) të ketij ligji.”  

 
Neni 9 

Në nenin 24 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Perzierja plotesuese e tagjise eshte ushqim i perzier 

për kafshe me permbajtje të larte të perberesve të caktuar 
që sipas perberjes së saj i permbush nevojat e ushqimit për 
racion ditor, vetem nese shfrytezohet në kombinim me ush-
qim tjeter për kafshe.”    

Në paragrafin (2) fjalet: “Shtojcat e ushqimit” zevende-
sohen me fjalet: “Perzierjet plotesuese të tagjise".   

 
Neni 10 

Në nenin 32 paragrafi (1) në fjaline hyrese fjalet: “para-
grafi (3)” zevendesohen me fjalet: “paragrafi (4)”.    

 
Neni 11 

Pas nenit 47 shtohet neni i ri 47-a, si vijon: 

"Neni 47-a 
(Mishi i parapaketuar i shpendeve) 

 
(1) Mishi i parapaketuar i shpendeve i dedikuar për treg 

eshte me mase (peshe) të pandryshueshme nominale të per-
caktuar nga paketuesi, që nuk eshte më e vogel se 5 g dhe 
më e madhe se 10 kg.   

(2) Në secilin parapaketim të mishit të shpendeve duhet 
të theksohet pesha e percaktuar nominale.  

(3) Mishi i parapaketuar i shpendeve mund të permbaje 
një trup të tere ose një apo më shume pjese të njejta të kon-
feksionuara nga trupi i llojit të njejte të shpendeve.”   

 
Neni 12 

Pas nenit 48 shtohet neni i ri 48-a, si vijon: 
 

"Neni 48-a 
(klasifikimi i mishit të parapaketuar të shpendeve) 
 
(1) Mishi i parapaketuar i ngrire ose mishi i ngrire 

shpejte i shpendeve sipas peshes nominale klasifikohet si:  
(a) për trupa të tere: 
- më të vegjel se 1100g, në klasa nga 50g,  
- prej 1100 deri në 2400g, në klasa nga 100g dhe  
- mbi 2 400g, në klasa nga 200g dhe  
(b) për pjese të konfeksionuara të trupit:  
- më të vogla se 1100g, në klasa nga 50g dhe   
- mbi 1100g, në klasa nga 100g.”  
 

Neni 13 
Në nenin 50 paragrafi (6) pas fjaleve: “të shenuar në 

paketime” shtohen fjalet: “ose kur për shkaqe teknike nuk 
eshte e mundur të kryhet shenimi i vezeve të thyera ose të 
papastra.”  

 
Neni 14 

Në nenin 54 paragrafi (2) alineja 1 fjalet: "Ligjit për 
shendetesi veterinare" zevendesohen me fjalet: "rregullat 
nga sfera e sigurise së ushqimit".  

Në paragrafin (2) alineja 3 fjalet: “neni 44” zevendeso-
hen me fjalet: “neni 45”.  

Në paragrafin (6) alineja 1 fjalet: "Ligjit për shendetesi-
ne veterinare" zevendesohen me fjalet "rregullat nga sfera e 
sigurise së ushqimit". 

       
Neni 15 

Në nenin 55 paragrafi (2) fjalet: “neni 45” zevendeso-
hen me fjalet: “neni 46”.  

 
Neni 16 

Në nenin 62 paragrafi (1) fjalet: “neni 46” zevendeso-
hen me fjalet: “neni 47”.  

Në paragrafin (3) alineja 1 fjalet: “paragrafi (1)” zeven-
desohen me fjalet “paragrafi (3)”, ndersa në alinene 2 fja-
let: “neni 46” zevendesohen me fjalet: “neni 47”.   

Në paragrafin (5) alineja 1 fjalet: “paragrafi (1)” zeven-
desohen me fjalet: “paragrafi (3)”, në alinene 3 fjalet: “neni 
46” zevendesohen me fjalet: “neni 47”, e pas alinese 3 
shtohet alineja e re 4, si vijon:    

"- pesha e percaktuar nominale”.  
 

Neni 17 
Në nenin 73 pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), 

si vijon:  
"(6) Menyren e kryerjes së kontrollit inspektues të kua-

litetit të mishit të ripaketuar të shpendeve e percakton mini-
stri. "  

 
Neni 18 

Në nenin 74 paragrafi (2) fjala “tre” zevendesohet me 
fjalen “dy”.  
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Neni 19 
Pas nenit 74 shtohen tre nene të reja 74-a, 74-b dhe 74-

v, si vijojne:  
 

"Neni 74-a 
(Kontrolli i kualitetit të vezeve dhe mishit të shpendeve, 

analiza dhe superanaliza e ekzemplareve) 
  
(1) Për kontrollin e kualitetit të vezeve dhe mishit të 

shpendeve që leshohen në qarkullim, kryhet analize dhe su-
peranalize.   

(2) Kontroll të kualitetit të vezeve dhe mishit të shpen-
deve kryen Agjencia për Ushqim dhe Veterinari.   

(3) Analize dhe superanalize kryhet në ekzemplaret e 
marre në laboratore të autorizuar.  Superanalize kryhet pas 
kundershtimit të rezultateve të analizes së parashtruar nga 
operatori, i cili nuk eshte i kenaqur me rezultatet e analizes.  

(4) Laboratoret nga paragrafi (3) i ketij neni, i autori-
zon ministri nese i plotesojne kushtet si vijojne:                 

- të kete të punesuar së paku dy persona me arsim të 
larte nga sfera e shkencave të kimise, teknologjise, biotek-
nologjise, biokimise, veterinarise ose bujqesise, me së paku 
pervoje dyvjecare në sfera për kryerjen e analizave labora-
torike,  

- disponojne me lokale dhe pajisje të pershtatshme për 
kryerjen e analizave dhe   

- të  jene të akredituar nga Instituti për Akreditim i Re-
publikes së Maqedonise për metodat e percaktuara për kr-
yerjen e analizave.  

(5) Kushtet më të aferta nga paragrafi (4) alineja 2 të 
ketij neni i percakton ministri.   

Neni 74-b 
(Aktvendimi për autorizim) 

 
(1) Për autorizimin nga neni 74-a paragrafi (4) i ketij 

ligji, ministri leshon aktvendim.   
(2) Për marrjen e aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij 

neni laboratoret parashtrojne kerkese për autorizim, e cila 
në shtojce i permban deshmite për plotesimin e kushteve të 
percaktuara në nenin 74-a paragrafi (4) të ketij ligji.   

(3) Ministria në afat prej 30 ditesh nga dita e parashtri-
mit të kerkeses për leshimin e autorizimit nga neni 74-a i 
ketij ligji, miraton aktvendim me të cilin vendos për kerke-
sen për leshimin e aktvendimit për autorizim nga neni 74-a 
paragrafi (4) i ketij ligji.   

(4) Nese Ministria nuk miraton aktvendim për autori-
zim nga neni 74-a i ketij ligji, perkatesisht nuk miraton ak-
tvendim për refuzim të kerkeses në afatin nga paragrafi (3) 
i ketij neni, parashtruesi i kerkeses ka të drejte që në afat 
prej tri diteve të punes nga skadimi i ketij afati, të parash-
troje kerkese në sekretarine e ministrit, për miratimin e ak-
tvendimit për kerkesen e parashtruar.   

(5) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafet 
(2) dhe (4) të ketij neni, i percakton ministri.   

(6) Me kerkese për miratimin e aktvendimit për autori-
zim nga neni 74-a paragrafi (4) i ketij ligji, parashtruesi i 
kerkeses dorezon edhe kopje të kerkeses nga paragrafi (2) i 
ketij neni.  

(7) Ministri eshte i detyruar që në afat prej pese diteve 
të punes nga dita e pranimit të kerkeses nga paragrafi (4) i 
ketij neni, të miratoje aktvendim me të cilin kerkesa për 
leshimin e aktvendimit për autorizim nga neni 74-a para-
grafi (4) i ketij ligji, pranohet apo refuzohet. Nese ministri 
nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në sekretarine e seli-
se së Ministrise.   

(8) Nese ministri nuk miraton aktvendim në afatin nga 
paragrafi (7) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund ta 
njoftoje Inspektoratin Shteteror Administrativ në afat prej 
pese diteve të punes.    

(9) Inspektorati Shteteror Administrativ eshte i detyruar 
që në afat prej dhjete ditesh nga dita e pranimit të njoftimit 
nga paragrafi (8) i ketij neni, të kryeje mbikeqyrje në Mini-

stri nese eshte zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në 
afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer, 
ta informoje parashtruesin e kerkeses për aktivitetet e nder-
marra.   

(10) Inspektori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligjin, miraton ak-
tvendim me të cilin e ngarkon ministrin që në afat prej 
dhjete ditesh të vendose për kerkesen e parashtruar, perka-
tesisht ta pranoje ose refuzoje kerkesen dhe ta njoftoje ins-
pektorin për aktin e miratuar.  Me njoftim dorezohet kopje 
e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar.   

(11) Nese ministri nuk vendos në afat nga paragrafi 
(10) i ketij neni, inspektori do të parashtroje kerkese për 
ngritjen e procedures kundervajtese për kundervajtje të per-
caktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të ca-
ktoje afat plotesues prej pese diteve të punes në të cilin mi-
nistri do të vendose për kerkesen e parashtruar, për cfare në 
afatin e njejte do ta njoftoje inspektorin për aktin e miratu-
ar. Me njoftim dorezohet kopje e aktit me të cilin ka ven-
dosur për kerkesen e parashtruar. Inspektori në afat prej tri 
diteve të punes e informon parashtruesin e kerkeses për 
aktivitetet e ndermarra.   

(12) Nese ministri nuk vendos as në afatin plotesues 
nga paragrafi (11) i ketij neni, inspektori në afat prej tri di-
teve të punes do të paraqese kallezim te prokurori publik 
kompetent dhe në kete afat do ta informoje parashtruesin e 
kerkeses për aktivitetet e ndermarra.   

(13) Nese inspektori nuk vepron pas njoftimit nga para-
grafi (8) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej pe-
se diteve të punes ka të drejte të parashtroje kundershtim 
në sekretarine e drejtorit të Inspektoratit Administrativ 
Shteteror. Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa parashtro-
het në sekretarine e selise së Inspektoratit Administrativ 
Shteteror.  

(14) Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
eshte i detyruar që në afat prej tri diteve të punes ta shqyr-
toje kundershtimin nga paragrafi (13) i ketij neni dhe nese 
konstaton se inspektori nuk ka vepruar pas njoftimit nga 
parashtruesi i kerkeses nga paragrafet (8) dhe (10) të ketij 
neni dhe/ose nuk paraqet kallezim në pajtim me paragrafet 
(11) dhe (12) të ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror 
Administrativ do të parashtroje kerkese për ngritjen e pro-
cedures kundervajtese për kundervajtje të percaktuar në 
Ligjin për inspeksion administrativ për inspektorin dhe do 
të caktoje afat plotesues prej pese diteve të punes në të cilin 
inspektori do të kryeje mbikeqyrje në Ministri, nese eshte 
zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri 
diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer, ta informo-
je parashtruesin e kerkeses për aktivitetet e ndermarra.  

(15) Nese inspektori nuk vepron as në afatin plotesues 
nga paragrafi (14) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shte-
teror Administrativ do të paraqese kallezim te prokurori 
publik kompetent kunder inspektorit dhe në afat prej tri di-
teve të punes, do ta informoje parashtruesin e kerkeses për 
aktivitetet e ndermarra.   

(16) Në rastin nga paragrafi (15) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ menjehere, e më së 
voni në afat prej një dite pune do të autorizoje inspektor 
tjeter që ta kryeje mbikeqyrjen menjehere.  

(17) Në rastet nga paragrafi (16) i ketij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri diteve 
të punes, do ta informoje parashtruesin e kerkeses për akti-
vitetet e ndermarra.  

(18) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administra-
tiv nuk vepron në pajtim me paragrafin (14) të ketij neni, 
parashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te pro-
kurori publik kompetent, në afat prej tete diteve të punes.  

(19) Nese ministri nuk vendos në afat nga paragrafi 
(12) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të ngrite 
kontest administrativ para gjykates kompetente.  

(20) Pas shpalljes së akteve nenligjore nga paragrafi (5) 
i ketij neni në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedo-
nise”, ato publikohen në ueb faqen e Ministrise.  
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(21) Aktvendimi për autorizim nga paragrafi (1) i ketij 
neni shpallet në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqe-
donise".    

(22) Ministri me aktvendim do t’ua heq autorizimin la-
boratoreve të autorizuar për kryerjen e analizave dhe supe-
ranalizave, për të cilat do të konstatohet se kane pushuar t’i 
plotesojne kushtet e parapara në nenin 74-a paragrafi (4) të 
ketij ligji.   

(23) Kunder aktvendimit nga paragrafi (22) i ketij neni, 
laboratori i autorizuar mundet në afat prej 15 ditesh nga di-
ta e pranimit të aktvendimit, të parashtroje ankese në Ko-
misionin Shteteror për Vendimmarrje në Procedure Admi-
nistrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në 
shkalle të dyte.  

 
Neni 74-v 

(Kundershtimi për rezultatet e analizes) 
 
(1) Gjate kryerjes së kontrollit, menyres së njoftimit 

dhe afateve për dorezimin e rezultateve nga analizat e krye-
ra dhe dorezimit të kundershtimit, zbatohen rregullat nga 
sfera e shendetesise veterinare.  

(2) Shpenzimet për analize të vezeve dhe mishit të 
shpendeve jane në ngarkim të prodhuesve dhe kapaciteteve 
perpunuese.  

(3) Pas marrjes së rezultateve, prodhuesi dhe/ose kapa-
citeti perpunues në afat prej 24 oresh pas pranimit të rezul-
tateve, mund të paraqese kundershtim te laboratori i autori-
zuar për superanalize nese nuk eshte i kenaqur me rezulta-
tet e analizes.  

(4) Shpenzimet për superanalize jane në ngarkim të 
operatorit, nese rezultatet e marra perputhen me rezultatet e 
analizes.  Në rast kur rezultatet e marra nga superanaliza 
ndryshojne nga rezultatet e analizes, shpenzimet për supe-
ranalize i bart laboratori i autorizuar për analize.  

(5) Rezultatet e superanalizes jane perfundimtare."  
 

Neni 20 
Në nenin 78 paragrafi (3) fjala “pese” zevendesohet me 

fjalen “gjashte”, e pas fjales “klasa” shtohet klasa "S".   
Në paragrafi (4) fjala “pese” zevendesohet me fjalen 

“gjashte”.   
 

Neni 21 
Titulli i nenit 81 ndryshohet si vijon “(Kategori të mis-

hit të gjedhit)”.   
Në nenin 81 paragrafi (1) në fjaline hyrese fjala “klasi-

fikohet” zevendesohet me fjalen “kategorizohet”.  
Në alinete 1 dhe 2 fjala “klasa” zevendesohet me fjalen 

“kategoria”.   
Në alinene 3 fjala “klasat” zevendesohet me fjalen “ka-

tegorite”.  
 

Neni 22 
Në nenin 83 paragrafi (6) pas fjaleve: “e provimit” 

shtohen fjalen: “për klasifikues”.  
 

Neni 23 
Në nenin 88 paragrafi (3) fjalet: “nga paragrafi (2) i ke-

tij neni” zevendesohen me fjalet: “për njoftim të rezultate-
ve nga klasifikimi i trupave".  

 
Neni 24 

Në nenin 111 paragrafi (3) alineja 6 shlyhet.  
 

Neni 25 
Në nenin 126 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
“Shpenzimet për klasifikimin e qumeshtit të paperpu-

nuar jane në lartesi të shpenzimeve të bera reale për marr-
jen dhe analizen e tij dhe jane në ngarkim të prodhuesve, 
kapaciteteve perpunuese të qumeshtit dhe nga Buxheti i 
Republikes së Maqedonise në Programet vjetore për per-

krahje financiare në bujqesine dhe zhvillim rural me pjese-
marrje në lartesi prej një të tretes së shpenzimeve të seciles 
pale të perfshire.”   

 
Neni 26 

Në nenin 135 paragrafi (1) fjalet: “tri dite nga dita e 
marrjes së rezultateve nga laboratori i autorizuar” shlyhen.  

 
Neni 27 

Në nenin 141 paragrafet (1) dhe (2) fjalet: ”të dedikua-
ra për ushqim të njerezve” shlyhen.  

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:  
“Dispozitat e neneve 142, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 154 dhe 156 të ketij ligji, zbatohen edhe për vere 
nese nuk eshte rregulluar ndryshe me Ligjin për vere".   

 
Neni 28 

Në nenin 142 paragrafi (1) alineja 1 pas lidhezes “ose” 
shtohen fjalet: “në raste të jashtezakonshme”.   

Në alinene 3 lidheza “ose “ shlyhet.   
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
“Nocionet jogjeografike nga paragrafi (3) i ketij neni, 

mund të shfrytezohen vetem nese ato me perdorim të gjate 
në qarkullim jane bere të njohura nga të gjithe, si tradicio-
nale për shenimin e prodhimit bujqesor apo ushqimor.“   

Paragrafet (5) dhe (6) shlyhen.  
 

Neni 29 
Në nenin 143 paragrafi (1) alineja 3 pas fjaleve: “prod-

himi” presja shlyhet dhe shtohen lidhezet “dhe/ose”.    
 

Neni 30 
Në nenin 145 paragrafi (2) pika 3 fjalet: “dhe nese esh-

te e nevojshme të dhena plotesuese që jane në pajtim me 
kushtet nga neni 142 paragrafi (4) të ketij ligji” shlyhen.  

Në paragrafin (2) pika 5 pas fjales “prodhim” shtohen 
fjalet: “duke perfshire edhe menyren e paketimit nese ajo 
detyrimisht realizohet në rajonin e definuar gjeografik nga 
paragrafi (2) pika 3 të ketij neni, për nevojat e mbrojtjes së 
kualitetit dhe origjines së prodhimit dhe kontrollin e tij”.  

 
Neni 31 

Në nenin 147 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
“Personi juridik ose fizik konsiderohet si grup i prod-

huesve nese i plotesojne kushtet, si vijojne:   
- të jete prodhues i vetem në rajonin e definuar gjeogra-

fik dhe 
- rajoni i definuar gjeografik të posedoje karakteristika 

me të cilat dallohet nga rajoni fqinj ose karakteristikat e 
prodhimit të dallohen nga karakteristikat e prodhimeve që 
prodhohen në rajonin fqinj.”    

Pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafe të rinj (8) dhe 
(9), si vijojne:  

“(8) Formen dhe permbajtjen e elaboratit nga paragrafi 
(4) alineja 2 e ketij neni i percakton ministri.  

(9) Formen dhe permbajtjen e kerkesave nga paragrafet 
(4) dhe (5) të ketij neni i percakton ministri.”   

 
Neni 32 

Në nenin 148 paragrafi (4) fjalet: “të ketij ligji dhe” ze-
vendesohen me fjalet: “kundershtimit nga neni 149, kerke-
ses për ndryshim nga neni 152 dhe kerkeses për anulim nga 
neni 153 të ketij ligji lidhur me”.  

 
Neni 33 

Në nenin 149 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 
si vijon:   

“(3) Palet e interesuara jane të detyruara që të dorezoj-
ne informate në Ministri për proceduren për arritjen e mar-
reveshjes.”  

Paragrafi (3) behet paragraf (4).  
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Pas paragrafit (4) që behet paragrafi (5) shtohet para-
graf i ri (6),  si vijon:  

“(6) Formularin për paraqitjen e kundershtimit nga pa-
ragrafi (1) i ketij neni dhe formularin për dorezimin e in-
formates nga procedura kontraktuese nga paragrafi (3) i ke-
tij neni i percakton ministri.”  

Neni 34 
Në nenin 152 paragrafi (1) alineja 1 pas fjales “ndrys-

hohet” shtohen fjalet: “permbajtja e elaboratit”.  
Në paragrafin (8) fjala “kerkeses” zevendesohet me fja-

let: “kerkeses dhe formen dhe permbajtjen e formularit të 
kerkeses”.   

Neni 35 
Në nenin 153 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“Nese, pas kerkeses së parashtruar për anulimin e ak-

tvendimit për regjistrim të personit të interesuar juridik ose 
fizik, konstatohet se prodhimtaria e prodhimit bujqesor apo 
ushqimor nuk eshte në pajtim me kushtet e theksuara në 
elaborat ose specifikim, ministri me propozim të Komisio-
nit nga neni 148 i ketij ligji, miraton aktvendim për shlyer-
jen e subjektit nga Regjistri perkates nga neni 151 paragrafi 
(2) i ketij ligji.”  

Pas paragrafit (1) shtohen pese paragrafe të rinj (2), (3), 
(4), (5) dhe (6), si vijojne:  

“(2) Nese pas kerkeses së parashtruar për anulimin e 
aktvendimit për regjistrim të personit të interesuar juridik 
ose fizik, konstatohet se emri i mbrojtur eshte regjistruar në 
kundershtim nga neni 144 i ketij ligji, ministri me propo-
zim të Komisionit nga neni 148 të ketij ligji, miraton ak-
tvendim për anulimin e aktvendimit nga neni 150 paragrafi 
(1) i ketij ligji. 

(3) Formen, permbajtjen dhe menyren e parashtrimit të 
kerkeses nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni i percakton 
ministri.  

(4) Në procedure për miratimin e aktvendimit nga para-
grafet (1) dhe (2) të ketij neni, zbatohen dispozitat e neneve 
147 dhe 149 të ketij ligji.   

(5) Kunder aktvendimeve nga paragrafet (1) dhe (2) të 
ketij neni, lejohet ankese në Komisionin Shteteror për Ven-
dimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të 
Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte.  

(6) Aktvendimet nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni 
shpallen në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedoni-
se” dhe në ueb faqen e Ministrise."  

Paragrafet (2) dhe (3) shlyhen.  
 

Neni 36 
Në nenin 157 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), 

si vijon:  
“(2) Enti Shteteror për Pronesi Industriale me detyre 

zyrtare, nga Ministria duhet të siguroje se për prodhimin 
bujqesor apo ushqimor për të cilin eshte parashtruar kerke-
se për marke tregtare, nuk eshte parashtruar kerkese para-
prake, perkatesisht ai nuk eshte i regjistruar për shenjen e 
origjines, shenjen gjeografike apo shenjen për specialitetin 
tradicional të garantuar."    

Paragrafi (2) behet paragrafi (3).   
Neni 37 

Në nenin 158 paragrafi (1) pika në fund zevendesohet 
me presje dhe shtohen fjalet: “si dhe në baze të kerkeses së 
parashtruar për mbrojtje në pajtim me rregullat e vendit në 
të cilin kryhet mbrojtja”.  

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
“(2) Shenjat e origjines, shenjat gjeografike dhe shenjat 

për specialitet tradicional të garantuar mund të mbrohen në 
Republiken e Maqedonise nga vende të treta, në baze të 
marreveshjeve bilaterale për mbrojtje të ndersjelle ose mar-
reveshjeve nderkombetare që i ka ratifikuar Republika e 
Maqedonise, si dhe në baze të kerkeses së parashtruar për 
mbrojtje në pajtim me kete ligj.”  

Paragrafi (2) behet paragraf (3).  

Neni 38 
Në nenin 159 paragrafi (7) pas fjaleve: “Bashkimit 

Evropian” shtohen fjalet: “në forme të shkruar dhe elektro-
nike”.  

 
Neni 39 

Në nenin 161 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“Kontrollin e pershtatshmerise së prodhimit që eshte i 

mbrojtur me shenje të origjines, shenje gjeografike dhe 
shenje për specialitet tradicional të garantuar me elaboratin 
nga neni 145 i ketij ligji dhe specifikimin nga neni 146 i 
ketij ligji, pas regjistrimit të shenjes nga neni 150 i ketij 
ligji, e kryejne trupat verifikues nga neni 162 paragrafi (3) i 
ketij ligji dhe organi nga neni 163 paragrafi (4) i ketij lig-
ji."  

 
Neni 40 

Në nenin 162 paragrafi (1) fjala “para” zevendesohet 
me fjalen “pas”.  

 
Neni 41 

Në nenin 163 paragrafi (4) fjalet: ”të dedikuara për ush-
qim të njerezve” shlyhen. 

 
Neni 42 

Në nenin 166 pas fjaleve: “e Ministrise” vihet presje 
dhe shtohen fjalet: “perkatesisht të Agjencise”.                                                

 
Neni 43 

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të mirato-
hen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
ketij ligji.   

 
Neni 44 

Dispozitat e nenit 19 të ketij ligji me të cilin shtohet ne-
ni 74-a paragrafi (4) alineja 3 dhe nenit 25 të ketij ligji me 
të cilin ndryshohet neni 126 paragrafi (4) do të fillojne të 
zbatohen nga 1 janari 2013.  

 
Neni 45 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.  

__________ 
 

1554. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 65 од Деловникот на Со-
бранието на Република Македонија, Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 30 
април 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-
ОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на генералниот секретар на Собрание-

то на Република Македонија се именува 
- м-р Весна Стоименовска од Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2148/1                Претседател                                       

30 април 2012 година      на Собранието на Република 
     Скопје                  Македонија, 

     Трајко Вељаноски, с.р. 
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1555. 

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 14 и Аманд-
манот XV на Уставот на Република Македонија, Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 април 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗБОР НА  СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За судии на Уставниот суд на Република Македо-

нија се избрани: 
1. Никола Ивановски, дипломиран правник и член 

на Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија, 

2. Елена Гошева, дипломиран правник, поранешен 
претседател и член на Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија и 

3. Сали Мурати, адвокат од Гостивар. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", а мандатот на избраните судии на Уставниот суд на 
Република Македонија почнува да тече од 1 јуни 2012 
година.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2149/1                Претседател                                               

30 април 2012 година     на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

     Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1556. 
Врз основа на членовите 23 и 28 од Законот за ра-

диодифузната дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10, 
145/10, 97/11 и 13/12), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30 април 2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 
РАДИОДИФУЗИЈА 

 
I. За членови на Советот за радиодифузија се изби-

раат: 
- м-р Васко Петревски, од Универзитетот „Св. Ки-

рил и Методиj“ во   Скопје, 
- Антонио Јовановски, дипломиран машински 

инжeњер од Универзитетот  „Гоце Делчев“ во Штип и 
- Селадин Џезаири, од Државниот универзитет во 

Тетово.  
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2150/1                Претседател                                               

30 април 2012 година     на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 

1557. 
Врз основа на членовите 6 алинеја 5 и 32 став 1 од 

Законот за Советот на јавните обвинители на Републи-
ка Македонија ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 150/2007 и 100/11), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30 април 
2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗБОР НА  ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИ-
ТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За член на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија се избира: 
- Дашмир Саити, дипломиран правник од Тетово. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а  ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2151/1                Претседател                                       

30 април 2012 година      на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

      Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1558. 
Врз основа на членот 27 од Законот за заштита на 

конкуренцијата ("Службен весник на Република Маке-
донија" број 145/10 и 136/11), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30 април 2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕ-
ТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ  НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 
 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Комисијата за заштита на конкуренцијата, и 
тоа: 

a) претседател 
Чедомир Краљевски 
б)  членови: 
Тодор Зафиров, 
Мевлан Лутфиу, 
Васил Дончев и 
Ѓорѓи Митрески. 
2. За претседател и членови на Kомисијата за за-

штита на конкуренцијата се имeнуваaт: 
а)  за претседател 
Благој Чурлинов, раководител на Одделението за 

првостепена управна постапка при Министерство за 
финансии - Струмица, 

б) за членови: 
- Чедомир Краљевски, досегашен претседател на 

Kомисијата за заштита на конкуренцијата, 
- Насер Жарку, магистер по економски науки од 

Скопје, 
- Афет Авмедоски, дипломиран правник од Дебар и 
- Снежана Костадиноска - Милошеска, доктор на 

економски науки од Скопје. 
3. Претседателот и членовите на Комисијата Чедо-

мир Краљевски и Насер Жарку, ќе бидат професионал-
но ангажирани во работењето на Комисијата за зашти-
та на конкуренцијата. 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2152/1                Претседател                                               

30 април 2012 година     на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1559. 
Врз основа на членот 37 став 4 од Законот за зашти-

та на личните податоци („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 7/2005, 103/2008, 124/2008, 124/10 
и 135/11), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 април 2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИ-
ЈАТА  ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
I. За заменик-директор на Дирекцијата за заштита 

на личните податоци се избира 
- Сеад Садикоски, дипломиран правник од Прилеп. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2153/1                Претседател                                               

30 април 2012 година      на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1560. 
Врз основа на членот 31 од Законот за слободен 

пристап до информации од јавен карактер („Службен 
весник на Република Македонија“ број 13/2006, 
86/2008 и 6/10), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 април 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 ЗА ИМЕНУВАЊE ЧЛЕНOВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИ-
СТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 
I. За членови на Комисијата за заштита на правото 

на слободен пристап до информации од јавен карактер 
се именуваат: 

- Катерина Димеска од Прилеп и 
- Марјанчо Колевски од Кратово. 
II.  Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2154/1                Претседател                                               

30 април 2012 година      на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1561. 
Врз основа на  членот 14 од Законот за поштенски-

те услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
број 158/10), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 април 2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ 
 
1. За  членови на Комисијата на  Агенцијата за по-

шти се именуваат: 
- Александар Михајлоски, адвокат од Скопје и 
- Аднан Јашари, доктор на правни науки од Тетово. 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

на досегашниот член Шпендим Адеми му престанува 
мандатот во Комисијата.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2155/1                Претседател                                       

30 април 2012 година      на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1562. 
Врз основа на членот 11 од Законот за државната 

статистика ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 54/97, 21/2007 и 51/11), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30 април 
2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ- 
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ  НА СОВЕТОТ ЗА 
СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I.Се разрешуваат досегашниот претседател и члено-

вите на Советот за статистика на Република Македони-
ја, и тоа: 

a) претседател 
проф. д-р. Благоја Маркоски, 
б)  членови: 
Линдита Јашари, 
Јордан Трајковски, 
м-р Маја Андеевска, 
Драги Трајчевски, 
Киро Спанџев, 
Верица Стаменкова - Трајкова, 
Јонче Цветкоски, 
Ристо Ставревски, 
доц. д-р Весна Буцевска, 
проф. д-р Весна Димитриевска, 
Дејан Владев и 
Мухаметали Исмани. 
II. За претседател и членови на Советот за статисти-

ка на Република Македонија се имeнуваaт: 
а)  за претседател 
проф. д-р Благоја Маркоски, професор на Институ-

тот за географија на Природно - математичкиот факул-
тет  при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скоп-
је, 

б) за членови: 
- Линдита Ахмед Јашари, државен советник за по-

литички систем во Собранието на Република Македо-
нија, 

- Благоја Ташаминов, вработен во Министерството 
за финансии, 

- Маја Андеевска, директор на Дирекцијата за ста-
тистика во Народната банка на Република Македонија, 

- Ванчо Стојанов, градоначалник на општина Васи-
лево, 

- Фати Исени, градоначалник на општина Студени-
чани, 
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- Елеонора Јовановиќ, советник за нормативна деј-
ност во областа на трудовото право во Министерството 
за труд и социјална политика, 

- Даниела Стојанова, соработник на истражувачки 
проекти во Македонскиот центар за меѓународна сора-
ботка (МЦМС), 

- Селим Адеми, државен советник во Министерс-
твото за правда, 

-  Ристо Ставревски,  од Кабинетот на министерот 
за внатрешни работи, 

- проф. д-р Весна Буцевска, професор на Економ-
скиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Мето-
диј" - Скопје, 

- проф. д-р Аница Драговиќ, професор на Институ-
тот за социологија на Филозофскиот факултет при 
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, 

- Горан Јовановски, раководител во Центарот за 
вработување на градот Скопје од Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија и 

- Беким Меџити, Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување на Република Македонија. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Број 07 - 2156/1                Претседател                                               

30 април 2012 година     на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1563. 
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 

за  државните награди ("Службен весник на Република 
Македонија" број 52/2006 и 54/2007), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 
април 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "11 ОКТОМВРИ" 

 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на државната награ-
да "11 Октомври",  и тоа: 

а) претседател 
акад. Витомир Митевски, 
б) членови: 
1.  Д-р Надежда Цветковска,  
2.  Д-р Зоран Тодоровски,  
3. М-р Димитар Малиданов,  
4. Бранко Ставрев,  
5. Д-р Никола Јанкуловски,  
6. Живоин Глишиќ,  
7. Братислав Ташковски,  
8. д-р.Тодор Делипетров, 
9. Златко Калеников,  
10. Бајруш Мјаку,  
11. Махи Несими и 
12. Фехари Рамадани. 
II. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на државната награда "11 Октомври"  се именува-
ат: 

а) за претседател 
академик Георги Старделов, Македонска академија 

на науките и уметностите, Скопје, 
б) за  членови: 
1. Проф. д-р Виолета Ачкоскa, Филозофски факул-

тет Скопје, 
2. Васил Василев, ликовен уметник Скопје, 
3. Дејан Пројковски, режисер, Скопје, 

4. Блаже Миневски, писател, Скопје, 
5. Проф. д-р Томе Неновски, Американ колеџ, 

Скопје, 
6. Проф. д-р Никола Јанкуловски, декан на Меди-

цинскиот факултет, Скопје, 
7. Тања Вуисиќ - Тодоровска, примабалерина , 

Скопје, 
8. Проф. д-р Тодор Делипетров, Универзитет Гоце 

Делчев, Штип, 
9. Проф. д-р Марија Доневска, Филозофски факул-

тет, Скопје, 
10. Д-р Ахмед Шериф, Институт за национална 

историја, Скопје, 
11. Д-р Изаим Муртезани, фолклорист, Институт за 

фолклор, Скопје и 
12. Ирфете Ибраими, Државен архив на Република 

Македонија, Скопје. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2157/1                Претседател                                       

30 април 2012 година     на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1564. 
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 

за  државните награди ("Службен весник на Република 
Македонија" број 52/2006 и 54/2007), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 
април 2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МАЈКА ТЕРЕЗА" 

 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на државната награ-
да "Мајка Тереза",  и тоа: 

а) претседател 
акад. Митко Маџунков,  
б) членови: 
1. Д-р Надица Митревска,  
2. Дејан Лилиќ,  
3. Слободан Деспотовски,  
4. Д-р Горан Ајдински,  
5. Снежана Филиповска,  
6. Вангел Божиновски,  
7. Д-р Александар Шиколе,  
8. Д-р Венко Андоновски,  
9. Константин Миновски,  
10. Мигена Горенца,  
11. Агим Фазлиу  и 
12. Фатмир Сулејмани. 
II. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на државната награда "Мајка Тереза"  се именува-
ат: 

а) за претседател 
академик Витомир Митевски, Македонска академи-

ја на науките и уметностите, Скопје, 
б) за  членови: 
1. Д-р. спец Ленче Николоска, ЈЗУ Геронтолошки 

завод, Скопје. 
2. Прим. д-р. Коте Тасевски, специјалист по боле-

сти на забите и ендодонт, Скопје, 
3. Борис Дамовски, режисер и продуцент, Скопје, 
4. Саша Николоски - Ѓумар, диригент, Скопје, 
5. Проф. д-р Горан Ајдински, декан на Филозоф-

скиот факултет, 
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6. Братислав Ташковски, писател, Скопје, 
7. Вангел Божиновски, архитект, Скопје 
8. Проф. д-р. Дивана Лакинска, Филозофски факул-

тет, Скопје, 
9. Петар Горко, актер, Битола, 
10. Доц. д-р Ќерим Далипи, историчар - шеф на Ка-

тедрата по историја на ДУТ - Тетово, 
11. Фиторе Решити, директор на Библиотеката во 

Тетово и 
12. Руждија Абдулаи, општина Дебар, Дебар. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2158/1                Претседател                                               

30 април 2012 година     на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1565. 
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 

за  државните награди ("Службен весник на Република 
Македонија" број 52/2006 и 54/2007), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 
април 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ" 
 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на државната награ-
да "Св. Климент Охридски",  и тоа: 

а) претседател 
акад. Вера Битракова, 
б) членови: 
1. Акад. Али Алиу, 
2. Д-р Коста Балабанов,  
3. Бранко Цветковски,  
4. Горан Божинов,  
5. Проф. д-р Виолета Панзова,  
6. Сенко Велинов,  
7. Борјан Цанев,  
8. М-р Гоце Ноневски,  
9. Д-р Никола Жежов,  
10. Д-р Андон Чибишев,  
11. Улбер Села и 
12. Рефет Абази. 
II. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на државната награда "Св.Климент Охридски"  се 
именуваат: 

а) за претседател 
академик Вера Битракова - Грозданова, Македонска 

академија на науките и уметностите, Скопје, 
б) за  членови: 
1. Д-р.Шефќет Зеколи, директор на Институтот за 

духовно културно наследство на Албанците во Репуб-
лика Македонија, 

2. Проф. д-р Драги Митревски, археолог, Филозоф-
ски факултет, Скопје, 

3. М-р Никола Фиданоски - Кочо, ликовен уметник, 
Скопје, 

4. Проф. д-р Андон Чибишев, Универзитетска кли-
ника за токсикологија, Скопје, 

5. Проф. д-р Зоран Матевски, Филозофски факул-
тет, Скопје, 

6. Проф. м-р Гордана Јосифова - Неделковска, Фа-
култет за музичка уметност, Скопје, 

7. Д-р Надица Митревска, Институт за радиологија, 
Скопје, 

8. Проф. д-р Никола Жежов, Филозофски факултет, 
Скопје, 

9. Д-р Ратко Дуев, Филозофски факулет, Скопје, 
10. Драги Маџиров, културолог, Струмица, 
11. Наим Халими, историчар, Институт за духовно-

културно наследство на Албанците, Скопје и 
12. Феленза Азизи, Државен инспекторат, Скопје. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2159/1                Претседател                                       

30 април 2012 година     на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1566. 
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 

за  државните награди ("Службен весник на Република 
Македонија" број 52/2006 и 54/2007), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 
април 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУ-
ВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ДРЖАВНАТА НАГРАДА "23 ОКТОМВРИ" 
 
 
I. Во Одлуката за разрешување и именување на пре-

тседател и членови на Одборот за доделување на др-
жавната награда "23 Октомври",  ("Службен весник на 
Република Македонија" број 22/11), во точката II под 
б) за членови во точката 10 зборовите: "Даринка  Па-
чемска - Петреска" се заменуваат со зборовите: "проф. 
д-р Драгиша Здравковски, археолог". 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 07 - 2160/1                Претседател                                       

30 април 2012 година      на Собранието на Република 
    Скопје                  Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1567. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
24.4.2012 година,  донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ 
ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2013 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за 
утврдување на критериумите за распределба на блок 
дотации од областа на културата, по општините и Гра-
дот Скопје во 2013 година.  
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Член 2 
Согласно со Буџетот на Република Македонија за 

2013 година финансирање на пренесените надлежности 
од областа на  културата ќе се врши во раздел 18010, 
Потпрограма А2 - пренесување на надлежностите на 
Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443, 
преку блок дотации.  

 
Член 3 

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, 
наменски се распределуваат на општините и на Градот 
Скопје, за пренесените надлежности од областа на кул-
турата. 

 
Член 4 

Распределбата на средствата за блок дотации во 
2013 година ќе се врши според следните критериуми: 

- број на вработени во локалните установи од обла-
ста на културата по општини, 

- трошоци за реализирање на дејностите од областа 
на културата според вкупната површина на објектите 
во кои се сместени локалните установи во општината, 

- реализирање на дејностите од областа на култура-
та. 

 
Распределбата на средствата од блок дотацијата за 

културата по општини се врши според формулатa: 
 
БДК = ∑ БДо    каде  о = 1,2,.....   ,x 
 
БДо =  Тбпо + ТДКо 
 
Тбпо =  ∑ Ибплуо) 
 
ТДКо =  (ТДК1 + ТДК2 + ТДК3) + ∑ ТДКЛЗо 
 
ТДК1= СДк1/ВПОлуо 
 
ТДк2=СД К2/ ВПОлуо 
 
ТДК3=СД К3/ ВПОлуо 
 
ТДКЛЗо = ИСДК / БО 
 
БДК – вкупна блок дотација за култура 
 
х – број на општини што се финансираат со блок 

дотации 
 
БДо – вкупна блок дотација за општина 
 
Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во 

општината  
 
ТДКо –трошоци за дејноста култура за општината 
Ибплуо – износ за бруто плати за вработените во 

локалните установи од областа на културата во општи-
ната (платите во установите од областа на културата се 
определуваат согласно Колективниот договор за култу-
ра („Службен весник на Република Македонија бр. 
41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска 
плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу 
Министерството за култура и Самостојниот синдикат 
за образование, наука и култура на Република Македо-
нија - СОНК, и според колективните договори склуче-
ни на ниво на работодавец во установите од областа на 
културата).  

ТДК1 - трошоци за дејноста на локалните установи 
од областа на библиотекарството 

 
ТДК2 - трошоци за дејноста на локалните установи 

од областа на музичката и сценско-уметничката деј-
ност 

 
ТДК3  - трошоци за дејноста на локалните установи 

од областа на музејската дејност 
 
ТДКЛЗо - трошоци за дејноста култура од јавен ин-

терес од локално значење во општините во кои нема 
национални и локални установи од областа на култура-
та 

СДК1-средства за дејноста на локалните установи 
од областа на библиотекарството  

 
СДК2- средства за дејноста на локалните установи 

од областа на музичката и сценско уметничката дејност 
 
СДК3- средства за дејноста на локалните установи 

од областа музејската дејност 
 
ВПОлу-вкупна површина на објектите во кои се 

сместени локалните установи од областа на културата 
во општината 

 
ИСДК –  износ на средствата за дејноста култура во 

општините во кои нема локални установи од областа 
на културата 

 
БО – број на општини во кои нема национални и 

локални установи од областа на културата. 
 

Член 5 
Средствата за блок дотации за пренесените надлеж-

ности од областа на културата ќе се насочуваат по оп-
штини и Градот Скопје од Буџетот на Република Маке-
донија преку Министерството за култура  по динамика 
договорена со Министерството за финансии. 

Општините во кои нема локални установи од обла-
ста на културата, средствата определени за таа намена 
да ги повлечат по претходно подготвена програма. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, a ќе се применува од 1 јануари 2013 го-
дина. 

 
Бр. 41-2636/1                    Заменик на претседателот  

24 април 2012 година         на Владата на Република  
   Скопје                 Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1568. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 24.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на Општина Виница, се даваат на 

трајно користење без надомест недвижните ствари во 
сопственост на Република Македонија: 
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1. Зграда број 1, деловна просторија на приземје ко-
ја се наоѓа на ул. Димитар Влахов бб, КП бр. 8609, КО 
Виница, ИЛ бр. 1, со површина од 72 m2 

2. Просторија на ул. Маршал Тито бр.62, КП 
бр.9730/1, КО Виница, ИЛ бр. 1, деловна просторија на 
мезанин со површина од 54 m2, деловна просторија во 
подрум со површина од 25 m2 и деловна просторија на 
приземје со површина од 114 m2. 

3. Зграда број 1 , во култура и уметност на ул. Ван-
чо Прќе бб - приземје на КП бр.9979, КО Виница, ИЛ 
бр. 1, со површина од 287 m2, 

4. Зграда број 1, деловна просторија на приземје на 
ул. Маршал Тито бр.13, КП бр.10297/1, КО Виница, ИЛ 
бр. 1, со површина од 130 m2, 

5. Производен погон со пропратни објекти кои се 
наоѓаат во село Трстија на КП бр.79/3, КО Трсино, ИЛ 
6р. 340, со корисни површини: 

- Зграда број 1 - деловна просторија на кат 1 со по-
вршина од 61 m2 и деловна просторија на приземје со 
површина од 330 m2, 

- зграда број 2 - помошен објект на приземје со по-
вршина од 6 m2, 

- зграда број 3 - месна заедница на кат 1 со површи-
на од 53 m2, подрум со површина од 26 m2, приземје 
со површина од 48 m2 , помошна површина тераса на 
кат 1 со површина од 28 m2 и помошна површина тера-
са на приземје 1 со површина од 28 m2, 

- зграда број 4 - помошен објект на приземје со по-
вршина од 21 m2, 

- зграда број 5 - помошен објект на приземје со по-
вршина од 41 m2, 

- зграда број 6 - помошен објект на приземје со по-
вршина од 72 m2, 

- зграда број 7 - помошен објект на приземје со по-
вршина од 19 m2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".  

Бр. 41-1092/1                    Заменик на претседателот  
24 април 2012 година        на Владата на Република  

   Скопје                 Македонија, 
                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1569. 

Врз основа на член 52 став 2 алинеја 2 од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен  весник  на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата  одржана на  17.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП  НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КОМОРА  НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  

НА ЛИЦА И ИМОТ-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука недвижните ствари: кабинет, затво-

рена спортска сала и стрелиште, лоцирани на 
КП.бр.522, КО Идризово, евидентирани во Имотен 
лист бр.1085, сопственост на Република Македонија, 
досегашен корисник Министерството за внатрешни ра-
боти се даваат во закуп со непосредна спогодба на Ко-
мората на Република Македонија за обезбедување на 
лица и имот-Скопје, со услов за користење на недвиж-
ните ствари за научни, културни и образовни потреби.   

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат во закуп на Комората на Република Македонија за 
обезбедување на лица и имот-Скопје за период од пет 
години, со месечна закупнина:    

- за кабинет  - 6.000,00 денари;  
- за затворена спортска сала  - 6.000,00 денари; 
- за стрелиште - 4.000,00 денари, 
или во вкупен износ од 16.000,00 денари. 
 

Член 3 
Договор за закуп на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука, со закупнина во висина определена во 
член 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу досегашни-
от корисник Министерството за внатрешни работи и 
Комората  на Република Македонија за обезбедување  
на лица и имот-Скопје во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член  4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-2405/1                   Заменик на претседателот  

17 април 2012 година       на Владата на Република  
   Скопје                  Македонија, 

                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1570. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на  24.04.2012 година, 
донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ  

ТЕХНОЛОГИИ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари: 

 
Назив на апарат Количина 

Преносен гасен анализатор со пратечки 
софтвер 1 
Инструмент за мерење на јонизирачко 
зрачење 1 
Инструмент за мерење на аеросоли 1 
Инструмент за мерење на штетни гасови 
во простории.  1 
Податочни логери 1 
Анализатор на звук со меморија класа 1  1 
Инфрацрвена камера 1 
Инструмент за анализа на вода 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење на Факултетот за електротехника 
и информациски технологии - Скопје, без надомест. 

                                                                              
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Факултетот за електротехника и ин-
формациски технологии - Скопје, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука.                                                                 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-2759/1                    Заменик на претседателот  

24 април 2012 година        на Владата на Република  
   Скопје                 Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1571. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.4.2012 година, 
донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ФАКУЛТЕТОТ 
ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО  

ИНЖЕНЕРСТВО-СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари: 

 
Назив на апарат Количина 

Систем за следење на амбиенталниот воз-
дух модел AIRPOINTER со модули за 
следење на SO2 – сулфур диоксид, CO – 
јаглерод моноксид, Nox – азотни оксиди, 
PM10 – честички на прашина ,O3 - озон, 
m/s – брзина на ветер, RH – релативна 
влажност на воздухот, temp – температу-
ра на воздух 1 
Ултразвучен мерач на проток на течности 
низ цевки 1 
Софтвер за еколошки анализи 1 
OMNIDIA - Флексибилен софтвер за база 
на податоци дизајниран да процесира 
еколошки податоци од екологисти и дру-
ги научници 1 
GoldSim Монте Карло е софтверско ре-
шение за динамичко моделирање на 
комплексни системи во бизнис, инжене-
ринг и наука 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење на Факултетот за информатички 
науки и компјутерско инженерство - Скопје, без надо-
мест. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Факултет за информатички науки и 
компјутерско инженерство - Скопје, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука.                                                                 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија“. 

 
Бр. 41-2761/1                  Заменик на претседателот  

24 април 2012 година    на Владата на Република  
   Скопје                     Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1572. 
Врз основа на член 15, став 1 од Законот за буџети-

те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010 и 
180/2011) и член 27-а, став 3 од Деловникот за работа 
на Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 38/2001, 98/2002, 
9/2003, 47/2003, 64/2003, 67/2003, 51/2006, 5/2007, 
15/2007, 26/2007, 30/2007, 58/2007, 105/2007, 116/2007, 
129/2007, 157/2007, 29/2008, 51/2008, 86/2008, 
144/2008, 42/2009, 62/2009, 141/2009, 162/2009, 
40/2010, 83/2010, 166/2010, 172/2010, 95/2011, 151/2011 
и 170/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 24.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕ-
ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
За стратешки приоритети во 2013 година се утврду-

ваaт: 
- зголемување на економскиот раст и конкурентно-

ста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, 
пораст на животниот стандард и квалитет на живеење; 

- интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на оства-
рување на сите реформи и критериуми и решавање на 
спорот со Грција врз принципот на незагрозување на 
националниот идентитет; 

- продолжување на борбата против криминалот и 
корупцијата и ефикасно спроведување на правото; 

- одржување добри меѓуетнички основи и подедна-
кво спроведување на законот и соживот врз принципи-
те на меѓусебна толеранција и почит  како и довршува-
ње на имплементацијата на  Рамковниот договор; 

- инвестирање во образованието како најсигурен 
пат за создавање силни индивидуи и силна држава. 

Приоритетите од став 1 на овој член имаатподедна-
кво значење. 

 
Член 2 

За остварување на стратешките приоритети од член 
1 став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните прио-
ритетни цели: 

- јакнење на позицијата на Република Македонија  
во меѓународната заедница преку динамичен развој на 
односите на билатерално ниво со земјите во светот кои 
се залагаат за слобода, демократија,владеење на право-
то и заштита на човековите права; 

- обезбедување на долгорочна стабилност на Репуб-
лика Македонија и отстранување на потенцијалните 
извори на закана за нејзината независност, суверенитет 
и територијален интегритет; 

- спроведување на функционална пазарна економи-
ја; 

- спроведување на фискална политика што ќе при-
донесе за ублажување на флуктуациите на бизнис цик-
лусот, односно ќе влијае во насока на неутрализирање 
на ефектите од светската економска криза  и должнич-
ката криза во Евро зоната преку водење на контрацик-
лична фискална политика; 

- фискална политика во функција на задржување на 
макроекономската стабилност и заживување на еко-
номската активност во земјата преку поефикасно кори-
стење на буџетските средства во развојни програми и 
инфраструктурни инвестиции; 

- задржување на финансиската и макроекономска 
стабилност и зголемување на конкурентноста на еконо-
мијата на трајна основа, зголемување на вработеноста, 
подобрување на животниот стандард преку унапреду-
вање на деловното окружување; 
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- спроведување на даночна и царинска политика во 
функција на поддршка на развојот на економските суб-
јекти; 

- задржување на стабилноста на финансискиот си-
стем; 

- воспоставување на оддржливо ниво на јавен долг 
преку одржување на умерено ниво на буџетски дефи-
цит кое нема да придонесува за пораст на нивото на 
јавниот долг над долгорочно одржливо ниво; 

- спроведување на процесот на децентрализација во 
рамките на целосно воспоставената законска и инсти-
туционална рамка на локалната самоуправа со развие-
ни, одговорни и функционални општини; 

- спроведување на активни политики за вработува-
ње во функција на зголемување на знаењето и квали-
фикациите на работната сила; 

- продолжување на реформските процеси во пензи-
ското и инвалидското осигурување и обезбедување на 
социјална сигурност на пензионерите; 

- зајакнување и унапредување на системот за за-
штита на децата; 

- промовирање на семејството и креирање политики 
за поддршка на семејството;  

- сигурно, безбедно и квалитетно снабдување на по-
трошувачите со енергија и енергенти; 

- зголемено  искористување на обновливи извори на 
енергија и нивно зголемено учество во финалната по-
трошувачка на енергија; 

- спроведување на политика за рамномерен и од-
држлив развој преку поттикнување на конкурентноста 
и развојот на планските региони; 

- остварување на сеопфатен и оддржлив локален 
развој како основен предуслов за создавање на економ-
ски појаки и развојно ориентирани единици на локал-
ната самоуправа; 

- натамошна поддршка на развојот на земјоделство-
то и  развојот на руралните средини; 

- имплементација на Долгорочниот план за развој 
на одбраната (2011-2020); 

- интеграција во воените структури на НАТО; 
- зголемување на придонесот кон Заедничката без-

бедносна и одбранбена политика на ЕУ; 
- развој на модерна, ефикасна, ефиктивна и еконо-

мична администрација со високо ниво на етика и неко-
румпираност како клуч за успешна реформа; 

- поголема примена на достигнувањата на совреме-
ните информациско комуникациски  технологииза зго-
лемување на образовното ниво, развој на креативноста 
и иновативноста и пристап до образованието и обука-
та; 

- зајакнување на позицијата на Република Македо-
нија и ефикасноста во координацијата и соработката со 
институциите на ЕУ и земјите членки; 

- зајакнување на капацитетите за целосно прибли-
жување и преземање на правото на ЕУ (acquis 
communautaire) согласно приоритетите утврдени во На-
ционалната програма за усвојување на правото на ЕУ; 

- јакнење на административните капацитети и коор-
динативните структури за преговори со ЕУ и користе-
ње на претпристапните фондови на ЕУ поддржано  
преку донатори и Буџетот на Република Македонија;  

- обезбедување на активен пристап и дијалог со 
Европската Комисија во процесот на утврдување на 
претпристапната помош за Финансиската перспектива 
2014-2020; 

- промовирање на културниот идентитет во функ-
ција на препознатливост на Република Македонија во 
меѓународни рамки; 

- заштита и оддржување на културното наследство 
во севкупното општество и промовирање на културна-
та разноликост; 

- унапредување на меѓународната туристичка сора-
ботка и промовирање на државата како препознатлива 
туристичка дестинација со нови туристички производи 
и услуги;  

- зајакнување на довербата на сите заедници во по-
лицијата; 

- јакнење на  борбата против тероризмот  и заштита 
на националната безбедност; 

- подобрување на јавната безбедност и јакнење на 
административните капацитети за борба со прекугра-
ничниот криминал и корупцијата; 

- јакнење на владеењето на правото; 
- заокружување на реформите во  правосудството; 
- продолжување на борбата против корупцијата; 
- создавање на ефикасен систем за остварување на 

човековите права и слободи и нивна заштита; 
- јакнење на транспарентната, независна и разно-

видна медиумска средина; 
- спроведување на реална проценка на влијанието 

на регулативата и креирање на политики втемелени на 
транспарентност и соработка со заинтересираните 
страни; 

- натамошно зголемување на учеството на граѓан-
скиот сектор и бизнис заедницата во процесот на креи-
рање на политики; 

- јакнење на меѓуетничката доверба и довршување 
на спроведувањето на Рамковниот договор; 

- модернизација и унапредување на здравствениот 
сектор и воспоставување на оддржлив, интегриран и 
ефикасен здравствен информатички систем;  

- подобрување на квалитетот на образованието и 
науката преку спроведување на стратегиите и рефор-
мите во образованието и науката; 

- осовременување на образовниот систем и науката 
со цел да се обезбедат компетенции потребни за паза-
рот на трудот и развој на економијата; 

- обезбедување ефикасни и квалитетни комуника-
циски услуги; 

- подобрување на транспортните услуги и инфра-
структурата; 

- унапредување на условите за уредување на про-
сторот и подобрување на комуналната инфраструктура; 

- планирање и оддржливо користење на просторот и 
природните ресурси; 

- зголемување на инвестициите во животната сре-
дина.  

 
Член 3 

Средствата потребни за финансирање на страте-
шките приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се пред-
видат во Фискалната стратегија за периодот 2013-2015 
година. 

 
Член 4 

Во рамките на буџетскиот процес за 2013 година 
министерствата и другите органи на државната управа 
ги дефинираат програмите за остварување на страте-
шките приоритети и приоритетни цели од членовите 1 
и 2 од оваа одлука, а средствата за нивно финансирање 
ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за 
секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџет-
скиот циркулар за 2013 година. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија.“ 

 
Бр. 41-2812/1                Заменик на претседателот  

24 април 2012 година     на Владата на Република  
   Скопје                 Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1573. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕКОНСТ-
РУКЦИЈА НА ОПОЖАРЕН ДЕЛ НА БИГОРСКИ 
МАНАСТИР „СВ.ЈОВАН КРСТИТЕЛ“ С.РОСТУШЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се префрлаат средства на Бигорски 
манастир „Св.Јован Крстител“ с.Ростуше, во износ од 
40.000.000,00 (четириесет милиони) денари, за рекон-
струкција и санација на опожарениот дел од Бигорски 
манастир „Св.Јован Крстител“ с.Ростуше. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 
од Буџетот на Министерството за култура, Раздел 
18010 – Финансирање на дејностите од областа на кул-
турата, Програма 50 – Заштита на културно наследс-
тво, Потпрограма 48 – Капитални расходи, Ставка 489 
– Капитални субвенции за претпријатија и невладини 
организации. 

 
Член 3 

Манастирот „Св.Јован Крстител“, средствата од 
член 1 на оваа одлука, ќе ги користи за реконструкција 
на опожарениот дел на манастирот. 

 
Член 4 

Манастирот „Св.Јован Крстител“, за изведените ра-
боти до Министерството за култура да достави изве-
штај со комплетна финансиска документација. 

Министерството за култура да достави извештај со 
финансиски показатели до Владата на Република Ма-
кедонија за извршените работи или извршените наба-
вки при реализација на Одлуката. 

 
Член 5 

Министерството за култура исплатата на средствата 
да ја врши сукцесицно во зависност на степенот на за-
вршена работа, по доставена комплетна и заверена исп-
латна документација за наменско користење на средс-
твата од страна на Манастирот „Св.Јован Бигорски“ на 
посебна наменска сметка бр. 500-0000003835-65, депо-
нент Стопанска банка АД Битола. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 41-2822/1                 Заменик на претседателот 
24 април 2012 година          на Владата на Република 
           Скопје                                 Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1574. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република  Македонија, на 
седницата одржана на  24.4.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕ-
НА УСТАНОВА  КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА  

СКОПЈЕ  
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на  движните ствари : 

 
Назив на материјал Количина 

Стационарен ултразвучен скенер 1 
BPKIT012 водич за биопсија за L513IS 1 
BPKIT0201 водич за биопсија за 
L512/50EP 1 
L512/50EP мултифрекфентна линерана 
сонда 1 
L513IS мултифрекфентна линерана сонда 1 
СОНИ термален принтер 1 
Апарат коскен дензитометар за скенирање 
на целото тело во комплет со компјутер-
ски систем  и колор принтер 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа Одлука се дава-
ат на трајно користење на Јавна здравствена установа 
Клиника за Ревматологија Скопје, без надомест. 

   
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Директорот на Јавна здравствена установа Кли-
ника за Ревматологија Скопје, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-2856/1                    Заменик на претседателот  

24 април 2012 година        на Владата на Република  
   Скопје                 Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1575. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана 24.4.2012 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ПРИРОДНО- 

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ  
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари: 

 
Назив на апарат Количина 

Сервер, опслужувач - Server Fujitsu 
Primergy RX300S6 6x3.5 Gold PSU 1 
Уред за складирање на податоци - Storage 
Fujitsu Eternus DX60 1 
Мрежен преклопник со 24 порти за оп-
тички кабли - Fujitsu FC-Switch 300 8/24 
Port WT ZO (for DX) 1 
Мрежен преклопник со 8 порти за мре-
жен кабел - Switch Cisco 2960G-8TC-L 1 
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Ормар за сместување на сервер, преклоп-
ници и друга серверска опрема - Rack 
Cabinet 24U Primecenter 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење на Природно-математички факул-
тет во Скопје, без надомест. 

                                                               
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на Природно-математички факултет - 
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.                                                                                                                       

Бр. 41-2859/1       Заменик на претседателот  
24 април 2012 година     на Владата на Република  

   Скопје                 Македонија, 
                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1576. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република  Македонија, на 
седницата одржана на  24.4.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ- 

СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари : 

 
Шифра Назив на материјал   Количи-

на 
S016950
   

Апарат за гликолизиран  
хемоглобин/имуноанализатор -     1 
Инсулински пумпи –MMT-754     1 

           

Систем за континуирано следе-
ње/мерење на гликемија соста-
вен од: 
- систем за континуирано сле-
дење на гликемија со апликатор 
CSS72WSM; 
- Сензори за глукоза ММТ-7002  
- УСБ за симнување на подато-
ци 
- Уред за симнување на подато-
ци 1 

XXX853
EA   

Компјутер за отчитување на 
континуирани мерења           1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење на ЈЗУ Универзитетска Клиника 
за детски болести-Скопје, без надомест.  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува до-

говор со Директорот на ЈЗУ Универзитетска Клини-
ка за детски болести-Скопје, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-2860/1                  Заменик на претседателот  

24 април 2012 година     на Владата на Република  
   Скопје                 Македонија, 

                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1577. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија  („Службен  весник  на  
Република Македонија” број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10.4.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКО ТЕЛО  
ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Меѓуресорско тело за 
човековите права (Во понатамошниот текст 
Меѓуресорско  тело). 

 
Член 2 

Со Меѓуресорското тело раководи функционерот 
кој раководи со Министерството за надворешни 
работи. 

 
Член 3 

Меѓуресорското  тело е составено од раководител и 
14 претставници од    следниве институции: 

- Министерството за надворешни работи, 
- Министерството за правда, 
- Министерството за труд и социјална политика, 
- Министерството за внатрешни работи, 
- Министерството за образование и наука, 
- Министерство за здравство, 
- Секретаријатот за европски прашања, 
- Секретаријатот за спроведување на Рамковниот 

договор, 
- Народниот правобранител на Република Македо-

нија, 
- Комисијата за односи со верските заедници и 

религиозните групи, 
- Државниот завод за статистика, 
- Дирекцијата за заштита на лични податоци, 
- Агенцијата за остварување на правата на заедни-

ците и 
- Советот за радиодифузија. 
 

Член 4 
Меѓуресорското тело ги врши следниве работи: 
- јакнење на меѓусебната координација во областа 

на човековите права на сите надлежни министерства и 
органи во Владата на Република Македонија. 

- размена на информации и податоци и реализира-
ње на препораките содржани во извештаите на надлеж-
ните комитети и други тела на Обединетите нации, Со-
ветот на Европа, Европската унија и на други меѓуна-
родни организации. 

- давање предлози за унапредување на законската 
регулатива од областа на човековите права и 

- давање на други предлози на Владата на Републи-
ка Македонија од значење за унапредување на човеко-
вите права во Република Македонија. 
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Член 5 
Меѓуресорското тело донесува Деловник за својата 

работа. 
 

Член 6 
Меѓуресорското тело се состанува најмалку еднаш 

квартално и за својата работа ја информира Владата на 
Република Македонија најмалку еднаш годишно. 

 
Член 7 

Со денот на  влегување во сила на оваа одлука, 
престанува да важи  Одлуката за формирање на 
Меѓуресорско тело за човековите права, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 
44/06. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр. 41-2157/1                      Претседателот на Владата 
10 април 2012 година      на Република Македонија, 
        Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1578. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија  („Службен  весник  на  Ре-
публика Македонија” број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  10.4.2012 година,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА МЕЃУ-
РЕСОРСКО ТЕЛО ЗА  ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА 
 
1. За раководител и членови на Меѓуресорското те-

ло за човековите права  се определуваат:  
а) за раководител: 
- министерот за надворешни работи. 
б) за членови: 
- државниот секретар во Министерството за надво-

решни работи, 
- државниот секретар во Министерството за правда, 
- државниот секретар во Министерството за труд и 

социјална политика, 
- државниот секретар во Министерството за вна-

трешни работи, 
- државниот секретар во Министерството за образо-

вание и наука, 

- државниот секретар во Министерството за здрав-
ство, 

- државниот секретар во Секретаријатот за европ-
ски прашања, 

- државниот секретар во Секретаријатот за спрове-
дување на Рамковниот договор, 

- заменикот на Народниот правобранител на Репуб-
лика Македонија , 

-претседателот на Комисијата за односи со верските 
заедници и религиозните групи, 

- директорот на Државниот завод за статистика, 
- директорот на Дирекцијата за заштита на лични 

податоци, 
- директорот на Агенцијата за остварување на пра-

вата на заедниците и 
- претседателот на Советот за радиодифузија. 
2. Со денот на  влегување во сила на ова решение, 

престанува да важи Решението за определување на со-
ставот на Меѓуресорското тело за човековите права, 
објавено во „Службен весник на Република Македони-
ја“ број 44/06. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
    Бр. 41-2157/2                      Претседателот на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 
        Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1579. 

Врз основа на член 14 став 1 точка ж од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25 април 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
1. Љупчо Георгиевски се разрешува од должноста 

директор на Агенцијата за катастар на недвижности, на 
негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-3196/1          Претседател на Владата 

25 април 2012 година       на Република Македонија, 
    Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО  ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1580. 

Врз основа на член 35-а став (4) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 48/2010, 23/2011, 53/2011 и 158/2011), министерот за транспорт и врски донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Регистарот на издадени овластувања на Цента-

рот за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност (во натамошниот текст: Реги-

стар). 

 

Член 2 

(1) Регистарот се води во електронска форма. 

(2)  Регистарот се води за секоја година посебно.    

(3) Содржината на Регистарот е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 01-10350/1                            Министер 

25 април 2012 година                                     за транспорт и врски,  

  Скопје                                                      Миле Јанакиески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                  
                  
                  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 мај 2012  Бр. 55 - Стр. 25 
 
 



 Стр. 26 - Бр. 55                                                                                              3 мај 2012 
 
 
1581. 

Врз основа на член 37-б став (6) од Законот за си-
гурност во железничкиот систем („Службен весник на 
Република Македонија“ број 48/2010, 23/2011, 53/2011 
и 158/2011), министерот за транспорт и врски, донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ОПШТА ПРОФЕ-
СИОНАЛНА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОВО-
ЗАЧ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

НА ИСПИТОТ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето за полагање на испит за општа 
професионална способност на машиновозач, формата и 
содржината на образецот на уверението за положен ис-
пит и за начинот и постапката за полагање на испитот. 

 
Член 2 

(1) Барањето за полагање на испит за општа профе-
сионална способност на машиновозач се поднесува на 
образец во А4 формат во бела боја. 

(2) Содржината на барањето од став (1) на овој член е да-
дена во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

(1) Уверението за положен испит на машиновозач 
за општа професионална способност се издава на обра-
зец во А4 формат во бела боја.  

(2) Содржината на образецот на уврението од став 
(1) на овој член е дадена во Прилог 2 , кој е составен 
дел на овој правилник.  

Член 4 
(1) Пријавувањето за полагање на испит за општа 

професионална способност на машиновозач се врши со 
поднесување на барање до овластеното правно лице – 
Центар за обука.  

(2) Овластеното правно лице од став (1) на овој 
член треба да формира Комисија од три члена –овла-
стени испитувачи, која ќе го спроведе испитот за доби-
вање на уверение за положен испит за општа професи-
онална способност (во натамошниот текст: уверение за 
општа професионална способност).  

(3) Комисијата од став (2) на овој член треба нај-
доцна 10 дена пред денот на одржување на испитот да 
ги информира сите машиновозачи кои имаат добиено 
потврда за успешно завршена обука преку правното 
лице каде машиновозачот е вработен, за терминот кога 
ќе се одржи испитот. Датумите за одржување на испи-
тот, се објавуваат на веб страната на овластеното прав-
но лице - Центар за обука и на веб страната на Управа-
та за сигурност во железничкиот систем.   

(4) Кон барањето за полагање на испит за општа про-
фесионална способност, кандидатот треба да приложи и 
копија од потврдата за успешно завршена обука.  

 
Член 5 

(1) Испитот за добивање на уверение за положен 
испит за општа професионална способност на машино-
возач се одржува најмалку еднаш месечно. 

(2) Испитот нема да се одржи во определениот тер-
мин доколку  за истиот се пријавиле најмалку три кан-
дидати, а ќе се одржи во наредниот термин определен 
за одржување на истиот.   

Член 6 
(1) Пред почетокот на полагањето на испитот, Ко-

мисијата од член 4 став (2) од овој правилник го прове-
рува и утврдува идентитетот на машиновозачите-кан-
дидати и проверува дали барањата за полагање на ис-
пит се правилно и читливо пополнети и дали ги содр-
жат сите побарани информации.  

(2) Доколку се утврди дека некој од кандидатите-
машиновозачи не исполнува некој од барањата од став 
(1) на овој член истиот не може да го полага испитот.  

Член 7 
(1) Испитот за добивање на уверение за општа про-

фесионална способност на машиновозач се полага на 
следниот начин: 

- Првиот дел – теоретски дел: се полага во форма на 
тест кој се состои од 60 прашања на кои одговорот се 
дава со заокружување на точниот одговор од трите 
можни одговори. Времетраењето на овој дел од испи-
тот е 120 минути.  

-Вториот дел – практичен дел: се полага во писмена 
форма и се состои од разработка на една конкретна ситуа-
ција. Времетраењето на овој дел од испитот е 90 минути. 

(2) Првиот дел од испитот ги опфака тематските об-
ласти од член 4 став 1 од Правилникот за формата и со-
држината на барањето и упатство за пополнување на 
барањето за овластување на правното лице за вршење 
на обука за општа професионална способност, формата 
и содржината на образецот на овластувањето, како и 
програмата за обука за општа професионална способ-
ност, за стручно познавање и компетентност во врска 
со железничкото возило и за стручно познавање и ком-
петентност во врска со железничката инфраструктура. 

(3) Вториот дел од испитот ги опфака тематските 
области од член 4 став 2 од Правилникот за формата и 
содржината на барањето и упатство за пополнување на 
барањето за овластување на правното лице за вршење 
на обука за општа професионална способност, формата 
и содржината на образецот на овластувањето, како и 
програмата за обука за општа професионална способ-
ност, за стручно познавање и компетентност во врска 
со железничкото возило и за стручно познавање и ком-
петентност во врска со железничката инфраструктура. 
 

Член 8 
(1) Успехот на машиновозачите-кандидати, Коми-

сијата го оценува со оценка „положил“ или „неполо-
жол“. Оценувањето на машиновозачите - кандидати се 
врши за секој дел пооделно. 

(2) Испитот се смета за положен доколку машино-
возачот - кандидат за секој дел од испитот постигнал 
најмалку 60% од вкупниот број на предвидени пози-
тивни поени. 

 (3) Комисијата резултатите ги објавува на веб стра-
ната на овластеното правно лице - Центар за обука и во 
исто време и на веб страната на Управата за сигурност 
во железничкиот систем, најдоцна 24 часа од завршува-
ње на испитот и по писмен пат го информира секој ма-
шиновозач - кандидат преку правното лице каде маши-
новозачот е вработен.    

Член 9 
На барање на машиновозач - кандидат, Комисијата 

му ги соопштува грешките кои ги направил при пола-
гање на испитот.   

Член 10 
Машиновозачот - кандидат кој не го положил еднот 

или двата дела од испитот може повторно да се прија-
ви, но не порано од 30 дена од денот на претходното 
полагање.   

Член 11 
На машиновозачот-кандидат кој го положил испи-

тот му се идава уверение за положен испит за општа 
професионална способност.   

Член 12 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.   
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1582. 

Врз основа на член 35-а став (12) од Законот за си-
гурност во железничкиот систем („Службен весник на 
Република Македонија“ број 48/2010, 23/2011, 53/2011 
и 158/2011), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
И УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ-
ТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ОПШТА ПРОФЕСИО-
НАЛНА СПОСОБНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО, 
КАКО И ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА ЗА ОПШТА 
ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ЗА СТРУЧНО 
ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА 
СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО И ЗА СТРУЧНО 
ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА  

СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето и упатство за пополнување на ба-
рањето за овластување на правното лице за вршење на 
обука за општа професионална способност, формата и 
содржината на образецот на овластувањето, како и 
програмата за обука за општа професионална способ-
ност, за стручно познавање и компетентност во врска 
со железничкото возило и за стручно познавање и ком-
петентност во врска со железничката инфраструктура. 

 
Член 2 

(1) Барање за издавање на овластување на правно 
лице за вршење на обука на машиновозачи за општа 
професионална способност се поднесува на образец во 
А4 формат во бела боја. 

(2) Содржината на барањето и упатството за попол-
нување на барањето се дадени во Прилог 1, кој е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

(1) Овластување на правно лице за вршење на обука 
на машиновозачи за општа професионална способност 
се издава на образец во А4 формат во бела боја.  

(2) Формата и содржината на образецот на овласту-
вањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 , 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Програмата за обука на машиновозачи за општа 
професионална способност ги опфаќа следните темат-
ски области: 

- Стекнување на знаење и постапки, поврзани со 
технологијата на работа на железницата, вклучително и 
начела за сигурност и филозофијата на прописите за 
работа, 

- Стекнување на знаење и постапки, поврзани со 
ризиците при функционирање на железницата и раз-
лични средства кои треба да се употребат за справува-
ње со истите,  

- Стекнување на знаење и постапки, поврзани со на-
челата кои раководат со еден или повеќе начини  на 
функционирање на железницата и 

- Стекнување на знаење и постапки, поврзани со во-
зовите, нивниот состав и технички барања за влечните 
единици, вагони, патнички вагони и другите возни 
средства.  

(2) При обуката, машиновозачите треба да ги: 
- разбираат посебните барања за работење на про-

фесијата машиновозач, нејзината важност и професио-
налните и лични барања (долги работни смени, оддале-
ченост од домот и др.); 

- применуваат правилата за сигурност на персона-
лот;  

- распознаваат возните средства;  
- познаваат и точно да ги применуваат методите на 

работа;  
- распознаваат  документите кои се применуваат и 

нивните упатувања (прирачници, процедури, правила, 
упатства итн);   

- научат однесувањата кои се во согласност со одго-
ворности клучни за сигурноста; 

- идентификуваат постапките кои се применуваат 
при незгоди со лица; 

- разликуваат опасностите, сврзани со работата на 
железниците, општо и   

- применат начелата на електротехнологијата. 
(3) Програмата од став (1) на овој член е дадена во 

Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.   
 

Член 5 
(1) Програмата за обука на машиновозачи за струч-

но познавање и компетентност во врска со железничко-
то возило ги опфаќа следните тематски области: 

1. Тестирања и проверки пред тргнување на возот;  
2. Познавање на железничко возило;   
3. Проверка на кочниците; 
4. Начин на функционирање и максиманлна брзина 

на железничкото возило, поврзани со карактеристиките 
на пругата; 

5. Управување со железничко возило, 
6. Аномалии; 
7. Справување во случај на случени инциденти и 

несреќи при работа со железничкото возило, несреќи 
поврзани со лица и пожари, 

8. Услови за продолжување на патувањето по слу-
чен инцидент и несерќа и 

9. Имобилизација на возот.  
(2) Програмата од став (1) на овој член е дадена во 

Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 6 
 (1) Програмата за обука на машиновозачи за струч-

но познавање и компетентност во врска со железничка-
та инфраструктура ги опфаќа следните тематски обла-
сти: 

1. Проверка на кочниците;  
2. Начин на функционирање и максимална брзина 

на железничкото возило, поврзани со карактеристиките 
на пругата; 

3. Познавање на пругата;  
4. Регулативи за сигурност;  
5. Управување на возот 
6. Аномалии и 
7. Справување во случај на случени инциденти и 

несреќи, несреќи поврзани со лица и пожари.  
(2) Програмата од став (1) на овој член е дадена во 

Прилог 5, кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
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1583. 

Врз основа на член 37-б став (5) од Законот за си-
гурност во железничкиот систем („Службен весник на 
Република Македонија“ број 48/2010, 23/2011, 53/2011 
и 158/2011), министерот за транспорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРА-
ЊЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА -ИСПИТУ-
ВАЧИ НА МАШИНОВОЗАЧИ ЗА ОПШТА ПРО-
ФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ЗА СТРУЧНО 
ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА 
СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО И СТРУЧНО 
ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА 
СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВ-
ЛАСТУВАЊЕТО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето и упатството за пополнување на 
барање за овластување на лицата - испитувачи на ма-
шиновозачи за општа професионална способност, за 
стручно познавање и компетентност во врска со желез-
ничкото возило и стручно познавање и компетентност 
во врска со железничката инфраструктура, формата и 
содржината на образецот на овластувањето и формата 
и содржината на Регистарот на издадени овластувања. 

 
Член 2 

(1) Барање за издавање на овластување на лицата - 
испитувачи на машиновозачи за општа професионална 
способност, за стручно познавање и компетентност во 
врска со железничкото возило и стручно познавање и 
компетентност во врска со железничката инфрастру-
ктура се поднесува на образец во А4 формат во бела 
боја. 

(2) Содржината на барањето и упатството за попол-
нување на барањето се дадени во Прилог 1, кои се со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Овластувањето на лицата- испитувачи на маши-
новозачи за општа професионална способност се изда-
ва на образец во А4 формат во бела боја. 

(2) Содржината на образецот на овластувањето од 
став (1) на овој член е дадена во Прилог 2, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Овластувањето на лицата-испитувачи на маши-
новозачи за стручно познавање и компетентност во вр-
ска со железничкото возило се издава на образец во А4 
формат на  бела боја. 

(2) Содржината на образецот на овластувањето од 
став (1) на овој член е дадена во Прилог 3, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Овластувањето на лицата-испитувачи на маши-
новозачи за стручно познавање и компетентност во вр-
ска со железничката инфраструктура се издава на обра-
зец во А4 формат во бела боја. 

(2) Содржината на образецот на овластувањето од 
став (1) на овој член е дадена во Прилог 4 , кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 6 
(1) За издадените овластувања на лицата - испиту-

вачи на машиновозачи за општа професионална спо-
собност, за стручно познавање и компетентност во вр-
ска со железничкото возило и стручно познавање и 
компетентност во врска со железничката инфрастру-
ктура се води Регистар за издадени овластувања.  

(2) Регистарот од став (1) на овој член се состои од 
главна книга со евиденциски листови кои се меѓусебно 
поврзани. 

(3) Евиденциските листови од став (2) на овој член 
се следните:  

- евденциски лист за испитувачи за општа професи-
онална способност,  

- евиденциски лист за испитувачи за стручно позна-
вање и компетентност во врска со железничкото возило 
и  

- евиденциски лист за испитувачи за стручно позна-
вање и компетентност во врска со железничката инфра-
структура.  

(4) Евиденцискиот лист за испитувачи за општа 
професионална способност ги содржи следните пода-
тоци: реден број, име и презиме, адреса, број на овла-
стување, датум на издадавање на овластувањето, рефе-
рентен број на издаденото овластување, рок на важење 
на овластувањето, вид на овластување – ново, измене-
то, дупликат или обновено.   

(5) Евиденцискиот лист за испитувачи за стручно 
познавање и компетентност во врска со железничкото 
возило ги содржи следните податоци: реден број, име и 
презиме, адреса, број на овластување, датум на издада-
вање на овластувањето, референтен број на издаденото 
овластување, рок на важење на овластувањето, вид на 
овластување – ново, изменето, дупликат или обновено.  

(6) Евиденцискиот лист за испитувачи за стручно 
познавање и компетентност во врска со железничката 
инфраструктура ги содржи следните податоци: реден 
број, име и презиме, адреса, број на овластување, да-
тум на издадавање на овластувањето, референтен број 
на издаденото овластување, рок на важење на овласту-
вањето, вид на овластување – ново, изменето, дупликат 
или обновено.   

(7) Регистарот за издадени овластувања се води за 
секоја година посебно.    

(8) Регистарот за издадени овластувања води во 
електронска форма.  

(9) Формата и содржината на Регистарот за издаде-
ни овластувања се дадени во Прилог 5, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 01-10353/1            Министер 

25 април 2012 година                   за транспорт и врски,  
    Скопје                      Миле Јанакиески, с.р. 
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1584. 

Врз основа на член 35-б став (10) од Законот за си-
гурност во железничкиот систем („Службен весник на 
Република Македонија“ број 48/2010, 23/2011, 53/2011 
и 158/2011), министерот за транспорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРА-
ЊЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА -ОБУЧУ-
ВАЧИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА НА МАШИНОВО-
ЗАЧИ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБ-
НОСТ, ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕ-
ТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО 
ВОЗИЛО И СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕ-
ТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА, ФОРМАТА И СОДРЖИНА-
ТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО И 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ  

НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето и упатството за пополнување на 
барање за овластување на лицата -обучувачи за врше-
ње на обука на машиновозачи за општа професионална 
способност, за стручно познавање и компетентност во 
врска со железничкото возило и стручно познавање и 
компетентност во врска со железничката инфрастру-
ктура, формата и содржината на образецот на овласту-
вањето и формата и содржината на Регистарот на изда-
дени овластувања. 

 
Член 2 

(1) Барање за издавање на овластување на лицата -
обучувачи за вршење на обука на машиновозачи за оп-
шта професионална способност, за стручно познавање 
и компетентност во врска со железничкото возило и 
стручно познавање и компетентност во врска со желез-
ничката инфраструктура се поднесува на образец во А4 
формат во бела боја. 

(2) Содржината на барањето и упатството за попол-
нување на барањето се дадени во Прилог 1, кои се со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Овластувањето на лицата-обучувачи за вршење 
на обука на машиновозачи за општа професионална 
способност се издава на образец во А4 формат на бела 
боја.  

(2) Содржината на образецот на овластувањето од 
став (1) на овој член е дадена во Прилог 2, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Овластувањето на лицата-обучувачи за вршење 
на обука на машиновозачи за стручно познавање и 
компетентност во врска со железничкото возило се из-
дава на образец во А4 формат на бела боја.  

 
(2) Содржината на образецот на овластувањето од 

став (1) на овој член е дадена во Прилог 3, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Овластувањето на лицата-обучувачи за вршење 
на обука на машиновозачи за стручно познавање и 
компетентност во врска со железничката инфрастру-
ктура се издава на образец во А4 формат на бела боја. 

(2) Содржината на образецот на овластувањето од 
став (1) на овој член е дадена во Прилог 4 , кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

(1) За издадените овластувања на лицата - обучува-
чи за вршење на обука на машиновозачи за општа про-
фесионална способност, за стручно познавање и компе-
тентност во врска со железничкото возило и стручно 
познавање и компетентност во врска со железничката 
инфраструктура се води Регистар за издадени овласту-
вања.  

(2) Регистарот од став (1) на овој член се состои од 
главна книга со евиденциски листови кои се меѓусебно 
поврзани.  

(3) Евиденциските листови од став (2) на овој член 
се следните: 

- евденциски лист за обучувачи за вршење на обука 
на машиновозачи за општа професионална способност,  

- евиденциски лист за обучувачи за вршење на обу-
ка на машиновозачи за стручно познавање и компе-
тентност во врска со железничкото возило и  

- евиденциски лист за обучувачи за вршење на обу-
ка на машиновозачи за и стручно познавање и компе-
тентност во врска со железничката инфраструктура.  

(4) Евиденцискиот лист за обучувачи за вршење на 
обука на машиновозачи за општа професионална спо-
собност ги содржи следните податоци: реден број, име 
и презиме, адреса, број на овластување, датум на изда-
давање на овластувањето, референтен број на издаде-
ното овластување, рок на важење на овластувањето, 
вид на овластување – ново, изменето, дупликат или об-
новено. 

(5) Евиденциски лист за обучувачи за вршење на 
обука на машиновозачи за стручно познавање и компе-
тентност во врска со железничкото возило ги содржи 
следните податоци: реден број, име и презиме, адреса, 
број на овластување, датум на издадавање на овласту-
вањето, референтен број на издаденото овластување, 
рок на важење на овластувањето, вид на овластување – 
ново, изменето, дупликат или обновено.   

(6) Евиденциски лист за обучувачи за вршење на 
обука на машиновозачи за и стручно познавање и ком-
петентност во врска со железничката инфраструктура 
ги содржи следните податоци: реден број, име и прези-
ме, адреса, број на овластување, датум на издадавање 
на овластувањето, референтен број на издаденото овла-
стување, рок на важење на овластувањето, вид на овла-
стување – ново, изменето, дупликат или обновено. 

(7) Регистарот за издадени овластувања се води за 
секоја година посебно.    

(8) Регистарот за издадени овластувања се води во 
електронска форма.  

(9) Формата и содржината Регистарот за издадени 
овластувања се дадени во Прилог 5, кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 01-10354/1            Министер 

25 април 2012 година                   за транспорт и врски,  
    Скопје                 Миле Јанакиески, с.р. 
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1585. 
Врз основа на член 35-а став (13) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на 

Република Македонија“ број 48/2010, 23/2011, 53/2011 и 158/2011), министерот за транспорт и врски донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОБУКА ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПО-

СОБНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА УСПЕШНО 

ЗАВРШЕНА ОБУКА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за обука за општа професионална 

способност, како и формата и содржината на образецот на потврдата за успешно завршена обука. 

 

Член 2 

(1) Барањето за обука за општа професионална способност се поднесува на образец во А4 формат во бела 

боја. 

(2) Содржината на барањето од став (1) на овој член е дадена во Прилог 1, коj е составен дел на овој пра-

вилник.  

 

Член 3 

(1) Потврдата за успешно завршена обука на машиновозачи за општа професионална способност се издава 

на образец во А4 формат на бела боја.  

(2) Содржината на образецот на потврдата од став (1) на овој член е дадена во Прилог 2 , кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 01-10616/1                              Министер 

27 април 2012 година                                        за транспорт и врски,  

  Скопје                               Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

1586. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата помеѓу Владата на Република Македо-

нија и Советот на министри на Република Албанија за 
соработка на полето на поштенските и електронските 
комуникации, склучена на 10 април 2009 година, рати-
фикувана од Собранието на Република Македонија, на 
8 септември 2009 година, со Закон за ратификација на 
Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија 
и Советот на министри на Република Албанија за сора-
ботка на полето на поштенските и електронските кому-
никации („Службен весник на РМ“ бр. 108/09-додаток 
Меѓународни договори), е влезен во сила на 12 април 
2012 година. 

 
19 април 2012 година                           Министер, 

   Скопје                               м-р Никола Попоски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1587. 

Врз основа на член 32-а, став (4) и (8) од Законот за 
управување со отпад („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10 и 
51/11), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА, БАРА-
ЊЕТО И РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ 
ЗА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД, НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА, 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА КА-
КО И УСЛОВИТЕ ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТА ТРГОВИЈА СО НЕОПАСЕН ОТПАД 

 
Член  1 

Во Правилникот за формата и содржината на дозво-
лата, барањето и регистарот за издадени дозволи за тр-
говија со неопасен отпад, начинот и постапката за из-
давање на дозвола, начинот на водење на евиденцијата 
како и условите за начинот за вршење на дејноста трго-
вија со неопасен отпад („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.115/07) во член 8 по ставот (1) се дода-
ва нов став (2) кој гласи: 

„(2) Правните и физичките лица од став (1) на овој 
член, исплатата на средствата за откупениот неопасен 
отпад, како и за откупените отпадоци и остатоци на 
производи од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, 
цинк, калај, бронза и месинг од индивидуални собира-
чи и физички лица, ја вршат само преку трансакциона 
сметка на индивидуалниот собирач односно физичкото 
лице од кого го примиле отпадот.“ 

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), 
(4), (5) и (6). 

Член  2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр.07-4351/1      

26 април  2012 година                  Министер, 
   Скопје                              Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1588. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, за из-
давање на привремено решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 30.04.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, со седиште на 
ул. Населено место без уличен систем, Вевчани, му се 
издава решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ска електроцентрала „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“ со плани-
рана моќност од 400 kW и со локација на градежна 
парцела бр.1, КП.бр.4639, м.в „Заодишта“ КО Вевчани 
со Г.Белица, Општина Вевчани. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, 
со седиште на ул. Населено место без уличен систем, 
Вевчани 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-35 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ“ 

- податоци за локација на електроцентралата: гра-
дежна парцела бр.1, КП.бр.4639,      м.в „Заодишта“ КО 
Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани 

- планирана моќност на електроцентралата: 400 kW 
(1600 панели со моќност на панел од 250 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 504.469 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
30.4.2013 година 
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3. Фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО 
ВЕВЧАНИ“ со планирана моќност од 400 kW и со ло-
кација на градежна парцела бр.1, КП.бр.4639, м.в „Зао-
дишта“ КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вевчани, 
треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/12). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја изве-
сти Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за секоја статусна промена и/или 
промена на техничко-технолошките карактеристики 
на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова 
решение,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 18/12). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   УП1 бр. 08-66/12     
30 април 2012 година             Заменик претседател, 

    Скопје                               Рухи Бакију, с.р. 
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